
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

NÚCLEO DE PESQUISAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA CARDIOVASCULAR 

 

 

 

EFEITO DO 17β ESTRADIOL NA AMIGDALA CENTRAL NAS 

RESPOSTAS CARDIOVASCULARES E COMPORTAMENTAIS 

AO ESTRESSE EM RATAS OVARIECTOMIZADAS 

 

 

 

 

 

Aluno: Msc. Luís Henrique Santos Fortes 

Orientador: Prof.Dr. Rodrigo Cunha Alvim de Menezes 

Coorientador: Prof. Dr. Deoclécio Alves Chianca Junior   

 

 

 

 

Ouro Preto, 2017 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

NÚCLEO DE PESQUISAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA CARDIOVASCULAR 

 

 

 

EFEITO DO 17β ESTRADIOL NA AMIGDALA CENTRAL NAS 

RESPOSTAS CARDIOVASCULARES E COMPORTAMENTAIS 

AO ESTRESSE EM RATAS OVARIECTOMIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luís Henrique Santos Fortes 

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Cunha Alvim de Menezes  

Coorientador: Prof. Dr. Deoclécio Alves Chianca Junior  

 

 

 

 

 

Ouro Preto, 2017 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Ouro Preto, como 

parte integrante dos requisitos para 

obtenção de título de Doutor em Ciências 

Biológicas, área de concentração: 

Bioquímica Metabólica e Fisiológica. 



 
 

 



iii 
 

  



iv 
 

APOIO FINANCEIRO  

 

Este trabalho foi realizado no Laboratório de Fisiologia Cardiovascular do Núcleo de 

Pesquisas em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, com o auxílio 

financeiro da CAPES, CNPQ e UFOP.



v 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não poderia deixar de dedicar esse trabalho às 

pessoas que acreditaram que eu poderia conduzi-lo 

até o final. Á família e principalmente, minha 

querida mãe Isabel Santos Fortes, por estar comigo no 

momento mais difícil. Á Alessandra de Abreu, por 

me incentivar a continuar quando pensei em 

desistir. Por fim, à Suziane Brito Fonseca, que surgiu 

em minha vida ao final dessa empreitada, mas me 

deu novas forças para conclusão de tudo. 

 

 



vi 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Tenho o dom da vida me concedido no momento em que nasci, com o livre arbítrio de 

me tornar aquilo que eu desejo ser, em todos os sentidos. Já nascemos com todas as 

ferramentas necessárias para nos tornarmos o que desejamos. Agradeço a Deus por esse 

dom e através dele ser capaz de decidir o que é melhor para mim.  

Agradeço à minha mãe Isabel Santos Fortes por sempre acreditar em mim, por me ouvir 

ao telefone em todos os momentos, por largar tudo para estar ao meu lado comigo no 

momento mais difícil, pois com a distância é difícil se fazer presente. 

Agradeço ao meu pai Eustáquio Omar Fortes, mesmo distante, com poucas palavras, 

sempre foi um exemplo ao qual eu sempre segui.  

Ao meu irmão Marcelo Santos Fortes e minha “Irmãããã” Isabela Santos Fortes, que 

sempre foi minha melhor amiga e sempre esteve presente para me ajudar em qualquer 

momento que fosse. 

À toda minha família que de alguma maneira sempre acreditou em mim e se dispôs a me 

ajudar em pequenas coisas. 

Um agradecimento muito especial à Alessandra Rezende de Abreu, pois, se não fosse 

ela eu não estaria aqui, concluindo este trabalho. Obrigado por me escutar, por me ensinar, 

por ser a pessoa que soube entender todos meus problemas e ainda sim ficou ao meu lado. 

Obrigado por me convencer a ficar e decidir levar ao final aquilo que um dia eu comecei 

a fazer. 

À Suziane Brito Fonseca, por ser meu porto seguro, por dedicar dias longe de sua família 

para poder estar aqui, perto de mim para poder ajudar. Obrigado pelo grande apoio e 

compreensão nos momentos em que estamos distantes, por ser parte de minha família e 

por me permitir ser parte da dela. Obrigado por ter sido minha assistente, mesmo não 

sabendo nada, vigiava os animais enquanto eu fazia 3,4 até 5 animais em um único dia 

Obrigado por todo esse carinho, dedicação e amor. És mais que especial em minha vida. 

Amo você!  

Agradeço muito ao Professor Deoclécio Alves Chianca Jr. pôr a 10 anos a abrir as portas 

de seu laboratório, para que eu pudesse aprender. Obrigado por sempre me incentivar a 



vii 
 

seguir em frente e buscar o melhor e, quando eu pensei em desistir, abandonando o 

programa de pós-graduação; não deixou e permitiu que eu me afastasse até estar melhor. 

Ao meu orientador Rodrigo Cunha Alvim de Menezes, por sempre confiar em mim e 

me aceitar como seu aluno de pós-graduação e acreditar que eu poderia chegar ao fim. 

Junto com o Prof. Deo, não permitiu que eu me desligasse do programa e também 

consentiu que eu me afastasse por um tempo. Muito obrigado por me dar o tempo 

necessário para que eu chegasse aqui. 

À Fernanda Silva “Baju”, por todos esses anos que amizade, incentivo que temos vivido 

enquanto fazemos parte da família LFC. 

À Aline Rezende, por sempre se disponibilizar a me ajudar a concluir este estudo, seja 

nos experimentos, nas análises estatísticas ou correções. 

Ao meu primo Victor Luz pela força todas as vezes que o notebook resolvia dar 

problema, sempre em horas cruciais.  

Ao Sr. Miltinho e Marli colegas de trabalho, por estarem ali no LFC sempre disponíveis 

para uma boa converse e cuidarem com carinho dos animais de pesquisa. 

Aos amigos do LFC, Glenda Viggiano e Sylvana Noronha, por estarem sempre 

dispostas a me ensinar e ajudar quando necessário cada uma sabe o quanto me ajudou 

nessa batalha, e por “Buzioxx”, inesquecível. ÁThayane Reis, Mariana, Máira Talma, 

Thayane Cotta e outros tantos alunos que passaram e já terminaram seus trabalhos e 

sempre ajudam. Ao agregado Henrique Fontes, sempre presente em nossas 

confraternizações, agradeço sempre as boas conversas. 

Aos professores colegas da pós-graduação e ICEB, pela convivência, aprendizado e 

conhecimento adquirido nesses anos.  

Ao centro de ciência animal por garantir o fornecimento de animais para que essa 

pesquisa fosse realizada, em especial à Lorena Coelho, colega de trabalho e mestrado, 

se não fosse por ela, sempre fazendo uma forcinha para conseguir animais, eu não teria 

chegado ao final.  

Enfim, a todos aqueles que de alguma maneira contribuíram para que eu pudesse levar 

esse trabalho até o fim, meu muito obrigado.     



viii 
 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esvazie sua mente de modelos, formas, seja amorfo como a água. 

Você coloca a água em um copo, ela se torna o copo. Você coloca a 

água em uma garrafa, ela se torna a garrafa. Você a coloca em 

uma chaleira, ela se torna a chaleira. A água pode fluir, pode 

destruir. Seja água meu amigo. ”  

 

Bruce Lee 

 



ix 
 

Sumário 

1- INTRODUÇÃO.......................................................................................................... 1 

1.1- MENOPAUSA/PÓS-MENOPAUSA ................................................................ 1 

1.2- ESTROGÊNIOS E RECEPTORES ................................................................... 2 

1.3- DEFICIÊNCIA DE ESTRADIOL E ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS ........ 10 

1.4- OVARIECTOMIA E ANSIEDADE ............................................................... 13 

1.5- ESTRESSE ...................................................................................................... 14 

1.6- AMÍGDALA/ NÚCLEO CENTRAL DA AMÍGDALA (CeA) ..................... 18 

2- OBJETIVOS ............................................................................................................ 24 

2.1- Objetivo Geral .................................................................................................. 24 

2.2- Objetivos específicos ....................................................................................... 24 

3- MATERIAIS E METODOS ...................................................................................... 25 

3.1- Modelo animal ................................................................................................. 25 

3.2- Drogas /soluções utilizadas .............................................................................. 26 

3.3- PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ............................................................... 28 

3.3.1- Ovariectomia (OVX) ................................................................................ 28 

3.3.2- Estereotaxia .............................................................................................. 28 

3.3.3- Cateterização femoral ............................................................................... 29 

3.4- Protocolo de aquisição dos sinais fisiológicos ................................................. 30 

3.6- Procedimento de estresse ................................................................................. 32 

3.7- Testes comportamentais ................................................................................... 33 

3.7.1- Labirinto em T elevado (LTE) ...................................................................... 33 

3.7.2- Campo Aberto (CA) ...................................................................................... 34 

3.8.3- Histologia ................................................................................................. 36 

3.9- Análises estatísticas ............................................................................................. 38 

4- RESULTADOS ........................................................................................................ 40 

4.1- Efeito da OVX sobre o ganho de peso dos animais ......................................... 40 

4.2- Efeito da OVX sobre o peso uterino dos animais ............................................ 41 



x 
 

4.3- Efeito do tratamento bilateral com 100 nl de E2 (0,5 pmol) CeA no grupo 

Sham com 2 semanas de cirurgia fictícia sobre respostas autonômicas da PAM e FC

 42 

4.4- Efeito do tratamento bilateral com E2 (0,5 pmol) na CeA de ratas sob privação 

hormonal de 2 semanas (OVX) sobre respostas autonômicas da PAM e a FC .......... 44 

4.5- Efeito do tratamento bilateral com agonista de receptor ER-β (DPN) na CeA 

de ratas sham com 2 semanas de cirurgia fictícia sobre respostas autonômicas da 

PAM e FC. .................................................................................................................. 48 

4.6- Efeito do tratamento bilateral com agonista de receptor ER-β (DPN) na CeA 

de ratas OVX sob privação hormonal de 2 semanas sobre respostas autonômicas da 

PAM e FC. .................................................................................................................. 50 

4.7- Efeito do tratamento bilateral de E2 (0,5 pmol) na CeA de ratas sham com 2 

meses de cirurgia fictícia sobre respostas autonômicas da PAM e a FC. ................... 53 

4.8- Efeito do tratamento bilateral com E2 (0,5 pmol) na CeA de ratas OVX com 2 

meses de privação hormonal sobre respostas autonômicas da PA e FC. .................... 55 

4.9- Efeito do tratamento bilateral com E2 (0,5 pmol) na CeA em ratas Sham com 8 

meses de cirurgia sobre respostas autonômicas da PAM e FC. .................................. 58 

4.10- Efeito do tratamento bilateral com E2 (0,5 pmol) na CeA de ratas OVX com 

8 meses de privação hormonal sobre a PAM e a FC .................................................. 60 

4.11- Privação hormonal e comportamento ........................................................... 64 

5- DISCUSSÃO ............................................................................................................ 70 

6- CONCLUSÃO.......................................................................................................... 86 

7- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

LISTA DE FIGURAS 

  

Figura 1: Síntese ovariana de estradiol. A produção do estradiol tem início com a síntese 

da pregnenolona a partir de moléculas circulantes de colesterol, catalisada pela enzima 

P450scc. A pregnenolona é então convertida em progesterona pela 3β-hidroxiesteroide 

desidrogenase (3βHDS) tão nas células tecais quanto da granulosa. A progesterona 

produzida é convertida em andrógenos pela citocromo P450 17α-hidroxilase e 17β-

hidoriesteroide desidrogenase (17β-HSD) nas células tecais durante a fase folicular. A 

conversão do E2 é catalisada pela aromatase (P450ARO) na granulosa, adaptado de (Cui 

e cols., 2013). .................................................................................................................... 4 

Figura 2: Síntese de E2  em células do SNC. Neurônios e astrócitos expressam todas as 

enzimas necessárias para a síntese local de estrogênios. Porém, células da micróglia e 

oligodendrócitos não são capazes de produzi-lo, adaptado de (Cui e cols., 2013). ......... 5 

Figura 3: Via Genômica e Não-Genômica de sinalização. Estrógenos endógenos 

incluindo 17-β estradiol, são ativadores não seletivos de três conhecidos receptores: ER-

α, ER-β e GPER. No mecanismo genômico, primeiramente o E2 ativa RE nucleares, 

incluindo receptores acoplados à proteína G (GPER) (diméricos), para atuar em genes 

alvo. Alternativamente, RE ativados modulam a função de fatores de transcrição através 

de interações proteína-proteína.  Subpopulações de RE ativados pelo E2 interagem com 

receptores acoplados às GPER e moléculas de sinalização como tirosina cinase (c-Src) a 

qual medeia rápidas sinalizações via P13K-Akt e MAPK. E2 ou agonistas seletivos como 

G1, reguladores seletivos, como fulvestrant ou moduladores seletivos, como tamoxifeno, 

também ativam GPER, o qual é localizado principalmente na membrana intracelular. A 

ativação de GPER estimula a liberação de c-AMP, mobilização de cálcio e c-Src o qual 

ativam MMps. Os MMPs clivam o pro-HB-EGF liberando o HB-EGF que transativa o 

EGFR o qual, por sua vez, ativa as vias MAPK e P13K-Akt que induz efeitos adicionais 

rápidos (não-genômicos) regulando a transcrição.   A regulação transcricional mediada 

por estradiol pode envolver fosforilação de RE ou através de fatores transcricionais que 

podem interagir diretamente com os RE ou se ligarem independentemente em RE dentro 

dos genes promotores alvo (E2, 17-β estradiol; EGFR, fator de crescimento epidermal; 

ER, receptor de estrogênio; GPER, proteína G acoplada a um receptor de estrogênio; 

MMP, metaloproteináses de matriz; pro-HG-EGF, fator de crescimento epidérmico de 

Ligação à Heparina; TF, fator de trancrição. (Prossnitz & Barton, 2011b) ..................... 7 

Figura 4: Co-localização de receptores de estradiol ER-α e ER-β no SNC a 3,14 mm do 

bregma (Hrabovszky e cols., 1998; Shughrue e cols., 1997). Círculo azul demonstra a 

região da CeA. ................................................................................................................ 10 

Figura 5: Esquema das vias neurais subjacentes ao medo condicionado. Áreas 

responsivas a estímulos auditivos ou somatosensoriais são ativadas no tálamo, 

posteriormente em regiões específicas no córtex cerebral. Em seguida projeções diretas 

do tálamo ganham a BLA que então se conecta com a CeA via projeções diretas e através 

de outros núcleos amigdalóides. Então, a CeA controla as respostas fisiológicas 

subsequentes atribuídas ao medo condicionado como “freezing”, repostas autonômicas e 

hormonais. ...................................................................................................................... 18 

file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711080
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711080
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711080
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711080
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711080
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711080
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711080
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711080


xii 
 

Figura 6: Figura esquemática demonstrando a localização do complexo amidaloide em 

uma cérebro Humano (A) e em um cérebro de rato (B), Siglas: BNST, núcleo leito da 

estria terminal; PAG, substância cinzenta periaquedutal; Hipp, hipotálamo, VTA, área 

tegmentar ventral; AOB, bulbo olfatório acessório; MOB, bulbo olfatório; NuAc, núcleo 

acumbens  (McDonald AJ, 1992; Sokolowski & Corbin, 2012). ................................... 20 

Figura 7 : Divisões nucleares e subdivisões da amígdala de ratos. Os núcleos da amígdala 

são divididos em três grupos: o centromedial (laranja), profunda ou basolateral (verde), e 

cortical (marrom). Em cinza escuro os núcleos intercalados (IN) são indicados. CEC, 

núcleo central, capsular subdivisão; CEL, núcleo central, subdivisão lateral; CEM, núcleo 

central, subdivisão medial; COa , núcleo cortical , subdivisão anterior; COp, núcleo 

cortical, subdivisão posterior; BOT , núcleo do trato olfativo ; Bi , núcleo basal , 

subdivisão intermediário ; Bpc , núcleo basal , subdivisão parvocelular ; CMMO , 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, núcleos intercalados ; Pir 

, córtex piriforme. Para simplificar o diagrama, mais rostralmente localizou a subdivisão 

magnocelular do núcleo basal e subdivisão rostral do núcleo medial, bem como 

caudalmente localizou a área amígdala-hipocampal, não demonstrado (Knapska e cols., 

2007) ............................................................................................................................... 21 

Figura 8: Diagrama esquemático das conexões da BLA para várias estruturas alvo, e 

possíveis funções dessas conexões. ................................................................................ 23 

Figura 9: Imagem esquemática de um procedimento de implante de cateteres femorais 

(Fortes, 2010) ................................................................................................................. 30 

Figura 10: Figura ilustrativa de uma janela de aquisição de sinal do Labchart 7.0 . Em 

vermelho pressão PAM em mmHg e em verde FC em batimentos por minuto (BPM). 31 

Figura 11: Imagem representativa da metodologia adotada para coleta de secreção 

vaginal utilizada pra confecção dos esfregaços. (a,b,c) com auxílio de uma pipeta de 20 

µl preenchida com salina (NaCL 0,9%), a qual foi injetada dentro do canal vaginal e em 

seguida aspirado. (d) marcação na cauda dos animais para identificação de cada um 

durante todo o experimento. (e) lâminas confeccionadas da secreção aspirada e analisadas 

em microscópio ótico na objetiva de 40x (Marcondes e cols., 2002) ............................ 32 

Figura 12: Modelo esquemático: estresse por contensão e jato de ar. .......................... 33 

Figura 13: LTE (Insight ®) utilizado nos testes comportamentais de esquiva inibitória e 

fuga. ................................................................................................................................ 34 

Figura 14: Exemplo das janelas de configurações do plugin Animal Tracker para; (A), 

tempo, (B ), distância e (C), imobilidade. ...................................................................... 35 

Figura 15: Figura ilustrativa da janela de análise do programa IMAGE J (A) mapa de 

deslocamento do animal através do campo aberto e em (B) parâmetros analisados na 

janela de análise do programa. ....................................................................................... 36 

Figura 16: Fotomicrografia de um corte coronal de 40 µm do encéfalo de rato, 

representativa dos locais típicos de microinjeção na CeA, bregma de -1,56mm. .......... 37 

Figura 17: Esquema dos cortes coronais do encéfalo de ratos adaptado do atlas de 

(Paxinos & Watson, 2007) ilustrando local de posicionamento da amígdala central (CeA) 

file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711085
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711085
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711085
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711085
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711085
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711086
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711086
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711086
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711086
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711086
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711086
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711086
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711086
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711086
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711086
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711086
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711086
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711086
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711086
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711086
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711087
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711087
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711088
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711088
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711090
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711090
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711090
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711090
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711090
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711090
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711091
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711092
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711092
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711093
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711093
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711094
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711094
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711094
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711095
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711095
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711096
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711096


xiii 
 

em um conte coronal do cérebro de rato a -2,64mm antero posterior do bregma e a 4,1mm 

latero lateral. Distâncias de -1,56mm a -3mm do bregma, foram analisadas 

cuidadosamente. Os números na figura indicam a distância do bregma em milímetros. 37 

Figura 18: Fluxograma dos experimentos realizados nesse trabalho. ........................... 39 

Figura 19: Efeito da OVX sobre o ganho de peso (g) dos animais. Valores numéricos 

sobre as barras mostram média ± EPM. * mostra diferença significativa entre os grupos, 

teste t-Student para p<0,05, e # grupo OVX 8 meses e os demais grupos, ANOVA one 

way seguido de pós teste de Bonferroni. ........................................................................ 40 

Figura 20: Efeito da OVX sobre o índice uterino em animais 2 semanas, 2 meses e 8 

meses. Valores sobre as barras mostram média ± EPM. * mostra diferença estatística pelo 

teste t-Student para p<0,05. ............................................................................................ 41 

Figura 21: Efeito da microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/100 nl) na CeA de ratas com 

2 semanas de cirurgia sobre a PAM e FC durante os três dias de experimento. (A) mostra 

registros da PAM durante os três dias de experimento; linha preta microinjeção de salina, 

linha vermelha; microinjeção de E2 e linha verde registro 24h pós E2; (B) mostra registro 

da FC durante os três dias de experimento. As linhas seguem os mesmos padrões de cores 

utilizados para a PAM e FC. Valores são mostrados em média ± EPM. * mostra diferença 

estatística pelo teste ANOVA two way seguido de pós teste de Tukey, para p < 0,05. .. 43 

Figura 22: Alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e 

frequência cardíaca (FC), A, após a microinjeção de E2 (0,5 pmol/100nl) na CeA e B, 24 

horas após administração de E2. Representação da janela de visualização do software Lab 

Chart® durante o registro original de pressão e frequência cardíaca. No primeiro canal 

em vermelho, é possível observar a PAP; no segundo canal em azul, a PAM e no terceiro, 

em verde, a FC e quarto canal, em rosa, a análise dos ciclos de pulsos pressóricos e 

recontagem da FC. .......................................................................................................... 44 

Figura 23: Efeito da microinjeção bilateral com 100 nl de E2 (0,5 pmol) na CeA de ratas 

OVX com privação hormonal de 2 semanas sobre a PAM e FC durante os três dias de 

experimento. (A) mostra registros da PAM durante os três dias de experimento; linha 

preta microinjeção de salina, linha vermelha; microinjeção de E2 e linha verde; registro 

24h pós E2 e (B) mostra registro da FC durante os três dias experimento. As linhas seguem 

os mesmos padrões de cores utilizados para a PAM e FC. Valores mostram média ± EPM. 

* mostra diferença estatística entre o dia onde se administrou salina e 24h pós E2; # mostra 

diferença estatística entre o dia que se administrou E2 e o dia que se administrou salina, 

pelo teste ANOVA two way seguido de pós teste de Tukey, para p < 0,05. ................... 45 

Figura 24: Comparação entre os deltas de variações da PAM e FC entre os grupos sham 

2 semanas e grupo OVX 2 semanas após tratamento bilateral com E2 (0,5 pmol/ 100 nl) e 

decorridos 24h. Os dados são expressos em média ± EPM. Em (A), * mostra diferença 

estatística entre OVX 24h pós E2 e os demais grupos; em (B) * mostra diferença estatística 

entre OVX 24h após E2 e os demais grupos, pelo teste ANOVA two way seguido de pós 

teste de Tukey; área sob a curva ANOVA one way seguido de pós teste de Tukey, para p 

≤ 0,05. ............................................................................................................................. 46 

Figura 25: Alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e 

frequência cardíaca (FC), A, após a microinjeção de E2 (0,5 pmol/100nl) na CeA e B, 24 

horas após administração de E2. Representação da janela de visualização do software Lab 

file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711096
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711096
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711096
file:///C:/Users/lhmin/Documents/PastaDoutorado/Tese/Tese%20pra%20correção%20versão%20impressão.docx%23_Toc508711097


xiv 
 

Chart® durante o registro original de pressão e frequência cardíaca. No primeiro canal 

em vermelho, é possível observar a PAP; no segundo canal em azul, a PAM e no terceiro, 

em verde, a FC. ............................................................................................................... 47 

Figura 26: Efeito da microinjeção bilateral de agonista de receptor β (DPN) (0,5 pmol/ 

100 nl) na CeA de ratas sham. (A) mostra alterações na PAM durante os três dias de 

experimento; linha preta microinjeção de Veículo, linha vermelha; microinjeção de DPN 

e linha verde; registro 24h pós E2 e (B) mostra alterações da FC durante o experimento. 

As linhas seguem os mesmos padrões de cores utilizados para a PAM e FC. Valores 

expressos em média ± EPM. Em (A), * mostra diferença estatística entre o dia de 

tratamento com DPN e o dia de tratamento de veículo; e # mostra diferença estatística 

24h após E2 e o dia de tratamento com veículo; e em B * mostra diferença entre 24h após 

E2 e o dia de tratamento com veículo, pelo teste ANOVA two way seguido de pós teste 

de Tukey, para p < 0,05. .................................................................................................. 49 

Figura 27: Alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e 

frequência cardíaca (FC), A, após a microinjeção de DPN (0,5 pmol/100nl) na CeA e B, 

24 horas após administração de E2. Representação da janela de visualização do software 

Lab Chart® durante o registro original de pressão e frequência cardíaca. No primeiro 

canal em vermelho, é possível observar a PAP; no segundo canal em azul, a PAM e no 

terceiro, em verde, a FC.................................................................................................. 50 

Figura 28: Efeito da microinjeção bilateral com  (0,5 pmol/ 100 nl) agonista de receptor 

ER-β (DPN) na CeA de ratas OVX. (A) mostra alterações na PAM durante os três dias 

de experimento; linha preta microinjeção de salina, linha vermelha; microinjeção de DPN 

e linha verde; registro 24h pós E2 e (B) mostra alterações da FC durante o experimento. 

As linhas seguem os mesmos padrões de cores utilizados para a PA. Valores numéricos 

seguindo mesma coloração das linhas gráficas mostram média ± EPM. Em A, * mostra 

diferença estatística entre o dia de administração de DPN e o dia de administração de 

veículo, e # mostra diferença estatística após 24h e o primeiro dia e em B, * mostra 

diferença entre 24h após E2 e os demais dias, pelo teste ANOVA two way seguido de pós 

teste de Tukey, para p < 0,05. ......................................................................................... 51 

Figura 29: Comparação entre os deltas de variações da PAM e FC entre os grupos sham 

2 semanas e grupo OVX 2 semanas após microinjeção bilateral de DPN. Os dados são 

expressos em média ± EPM. Para este grupo de estudo não foram observadas diferenças 

estatísticas pelo teste ANOVA two way seguido de pós teste de Tukey, para p ≤ 0,05. . 52 

Figura 30: Alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e 

frequência cardíaca (FC), A, após a microinjeção de DPN (0,5 pmol/100nl) na CeA e B, 

24 horas após administração de E2. Representação da janela de visualização do software 

Lab Chart® durante o registro original de pressão e frequência cardíaca. No primeiro 

canal em vermelho, é possível observar a PAP; no segundo canal em azul, a PAM e no 

terceiro, em verde, a FC.................................................................................................. 53 

Figura 31: Efeito da microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/ 100 nl) na CeA de ratas sham 

2 meses de cirurgia sobre a PAM e FC. (A) mostra alterações na PAM durante os três 

dias de experimento; linha preta, microinjeção de salina; linha vermelha, microinjeção de 

E2 e linha verde, registro 24h pós E2 e (B), mostra alterações da FC durante experimento. 

As linhas seguem os mesmos padrões de cores utilizados para a PAM e FC. Valores 



xv 
 

mostram média ± EPM. * mostra diferença estatística entre o dia 24h pós E2 e o dia de 

tratamento com salina e E2; pelo teste ANOVA two way seguido de pós teste de Tukey, 

para p < 0,05. .................................................................................................................. 54 

Figura 32: Alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e 

frequência cardíaca (FC), A, após a microinjeção de E2 (0,5 pmol/100nl) na CeA e B, 24 

horas após administração de E2. Representação da janela de visualização do software Lab 

Chart® durante o registro original de pressão e frequência cardíaca. No primeiro canal 

em vermelho, é possível observar a PAP; no segundo canal em azul, a PAM e no terceiro, 

em verde, a FC. ............................................................................................................... 55 

Figura 33: Efeito da microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/ 100 nl) na CeA de ratas 

OVX 2 meses sobre a PAM e FC. (A) mostra alterações na PA durante os três dias de 

experimento; linha preta microinjeção de salina, linha vermelha; microinjeção de E2 e 

linha verde; registro 24h pós E2 e (B) mostra alterações da FC durante experimento. As 

linhas seguem os mesmos padrões de cores utilizados para a PA. Valores mostram média 

± EPM. * mostra diferença estatística entre o dia 24h pós E2 e os onde se administrou 

salina. Teste ANOVA two way seguido de pós teste de Tukey, para p < 0,05. .............. 56 

Figura 34: Correlação entre os deltas de variações da PAM e FC entre os grupos sham 2 

meses e grupo OVX 2 meses após microinjeção bilateral de E2 ( 0,5 pmol/ 100 nl) e 

decorridos 24h. Os dados são expressos em média ± EPM. Em (A), * mostra diferença 

estatística entre sham 2 meses 14h após E2 e sham 2 meses; OVX 2 meses: E2 e em (B), 

* mostra diferença estatística entre sham 2 meses: 24h após E2 e os demais grupos. 

ANOVA two way seguido de pós teste de Tukey, para p ≤ 0,05. ................................... 57 

Figura 35: Alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e 

frequência cardíaca (FC), A, após a microinjeção de E2 (0,5 pmol/100nl) na CeA e B, 24 

horas após administração de E2. Representação da janela de visualização do software Lab 

Chart® durante o registro original de pressão e frequência cardíaca. No primeiro canal 

em vermelho, é possível observar a PAP; no segundo canal em azul, a PAM e no terceiro, 

em verde, a FC. ............................................................................................................... 58 

Figura 36: Efeito da microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/ 100 nl) na CeA de ratas sham 

8 meses sobre a PAM e FC. (A) mostra alterações na PA durante os três dias de 

experimento; linha preta microinjeção de salina, linha vermelha; microinjeção de E2 e 

linha verde; registro 24h pós E2 e (B) mostra alterações da FC durante experimento. As 

linhas seguem os mesmos padrões de cores utilizados para a PA. Valores mostram média 

± EPM. Em (A) * mostra diferença estatística entre o dia de tratamento com E2 e dia de 

tratamento salina, # diferença entre 24h após E2 e salina; em (B) * mostra diferença 

estatística ao longo do tempo entre o dia de tratamento com E2 e dia de tratamento salina, 

# diferença ao longo do tempo, entre 24h após E2 e salina; Teste ANOVA two way 

seguido de pós teste de Tukey, para p < 0,05. ................................................................ 59 

Figura 37: Alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e 

frequência cardíaca (FC), A, após a microinjeção de E2 (0,5 pmol/100nl) na CeA e B, 24 

horas após administração de E2. Representação da janela de visualização do software Lab 

Chart® durante o registro original de pressão e frequência cardíaca. No primeiro canal 

em vermelho, é possível observar a PAP; no segundo canal em azul, a PAM e no terceiro, 

em verde, a FC. ............................................................................................................... 60 



xvi 
 

Figura 38: Efeito da microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/ 100 nl) na CeA de ratas sob 

OVX de 8 meses (OVX) sobre a PAM e FC. (A) mostra alterações na PAM durante os 

três dias de experimento; linha preta microinjeção de salina, linha vermelha; microinjeção 

de E2 e linha verde; registro 24h pós E2 e (B) mostra alterações da FC durante 

experimento. As linhas seguem os mesmos padrões de cores utilizados para a PA. Valores 

mostram média ± EPM. * mostra diferença estatística entre o dia 24h pós E2 e o dia de 

tratamento com salina, # mostra diferença entre o dia de tratamento com E2 e o dia de 

administração de salina. Teste ANOVA two way seguido de pós teste de Tukey, para p < 

0,05. ................................................................................................................................ 61 

Figura 39: Alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e 

frequência cardíaca (FC), A, após a microinjeção de E2 (0,5 pmol/100nl) na CeA e B, 24 

horas após administração de E2. Representação da janela de visualização do software Lab 

Chart® durante o registro original de pressão e frequência cardíaca. No primeiro canal 

em vermelho, é possível observar a PAP; no segundo canal em azul, a PAM e no terceiro, 

em verde, a FC. ............................................................................................................... 62 

Figura 40: Comparação entre os deltas de variações de PAM (A e B) e FC (C eD ) após 

24h da administração de E2 (0,5 pmol/ 100 nl) na CeA de ratas OXX de diferentes tempos 

de OVX. Em (A), * mostra diferença significativa entre OVX 8 meses e os demais grupos, 

em (B) * mostra diferença entre OVX 8 meses e 2 semanas, e # diferença entre OVX 2 

meses e OVX 2 semanas; Em (C), * mostra diferença de OVX 8 meses e os demais grupos 

e em (D), * mostra diferença entre OVX 2 semanas e OVC 8meses, e # mostra diferença 

entre OVX 2 meses e OVX 8 meses. Resultados expressos em média ± EPM. Teste 

ANOVA two way seguido de pós teste de Tukey para e Anova one way seguida de pós 

teste de Tukey para análise da área sob a curva p< 0,05. ................................................ 63 

Figura 41: Teste de esquiva inibitória no LTE. Média (± EPM) das latências (em 

segundos) de saída do braço fechado do LTE (LB, Esq 1 e Esq 2) de ratas sham (n= 10) 

e submetidas à OVX (n= 14). * Diferença estatística após teste ANOVA one way entre 

animais de mesmo grupo (OVX) e # mostra diferença significativa entre os animais OVX 

e sham no teste esquiva 2 pelo teste ANOVA two way seguido de pós teste de Sidak’s para 

p < 0,05. .......................................................................................................................... 64 

Figura 42: Teste de pânico no LTE. Média (± EPM) das latências (em segundos) de saída 

de um dos braços abertos do LTE (F1, F2 e F3) de ratas sham (n= 9) e submetidas à OVX 

(n= 13). ANOVA one way, com pós-teste de Tukey, e ANOVA two way, com pós-teste 

de Sidak’s (p<0,05). ........................................................................................................ 65 

Figura 43: Teste de memória de esquiva inibitória (A) e fuga (B) no LTE após 24 horas. 

Valores numéricos acima das barras indicam média (± EPM) das latências (em segundos) 

de saída dos braços fechado (A) e aberto (B) de ratas sham (n= 11) e OVX (n= 15), após 

microinjeção bilateral de 100 nl de salina na amígdala central. * mostra diferença 

significativa no tempo de latência de saída do braço fechado entre os grupos sham e OVX. 

Teste t Student não pareado (p<0,05). ............................................................................ 66 

Figura 44: Teste de esquiva inibitória no LTE. Valores numéricos acima das barras 

mostram média (± EPM) das latências (em segundos) de saída do braço fechado do LTE 

(LB, Esq 1 e Esq 2) sham (n= 9) e OVX (n= 14) após microinjeção bilateral de E2 (0,5 

pmol/100 nl). ♦ Diferença estatística entre as tentativas do mesmo grupo (OVX), por 



xvii 
 

ANOVA one way, com pós-teste de Tukey (p<0,05). * Diferença estatística entre os grupos 

(sham x OVX) na mesma tentativa, ANOVA two way, com pós-teste de Tukey; # mostra 

diferença significativa entre tentativas no mesmo grupo (sham), ANOVA one way com 

pós teste de Bonferroni, (p<0,05). .................................................................................. 67 

Figura 45: Teste de fuga no LTE após a microinjeção de E2 (0,5 pmol/100 nL) na CeA 

de ratas sham e OVX. Valores numéricos sobre as barras mostram média (± EPM) das 

latências (em segundos) de saída de um dos braços abertos do LTE (F1, F2 e F3) de sham 

(n= 8) e OVX (n= 14). ANOVA two way, com pós-teste de Tukey para p<0,05. .......... 68 

Figura 46: Teste de memória de esquiva inibitória (A) e fuga (B) no LTE após 24 horas. 

Valores numéricos acima das barras indicam Média (± EPM) das latências (em segundos) 

de saída dos braços fechado (A) e aberto (B) de ratas sham (n= 11) e OVX (n= 15), após 

microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/100 nl)  na CeA. * mostra diferença significativa 

na no tempo de latência de saída do braço fechado entre os grupos sham e ovx. Teste t 

Student não pareado (p<0,05). ........................................................................................ 68 

Figura 47: Teste de esquiva inibitória no LTE. Valores numéricos acima das barras 

mostram média (± EPM) das latências (em segundos) de saída do braço fechado do LTE 

(LB, Esq 1 e Esq 2) sham (n= 14) e OVX (n= 14) após microinjeção bilateral de E2 (0,5 

pmol/ 100 nl) . ♦ Diferença estatística entre as tentativas do mesmo grupo (OVX E2), por 

ANOVA one way, com pós-teste de Tukey (p<0,05). * Diferença estatística entre os grupos 

(OVX salina x OVX E2) na mesma tentativa, ANOVA two way, com pós-teste de Tukey; 

# mostra diferença significativa entre tentativas no mesmo grupo (OVX salina), ANOVA 

one way com pós teste de Bonferroni, (p<0,05). ............................................................ 69 

Figura 48: Teste de atividade locomotora no CA a partir dos centímetros (cm) 

percorridos e velocidade (cm/ segundo) em cada grupo. Valores numéricos acima das 

barras mostram média (± EPM). * mostra diferença significativa entre os grupos sham 

salina e OVX salina. # mostra diferença significativa entre o grupo OVX salina e OVX 

E2. ANOVA one way com pós teste de Tukey. ................................................................. 70 

Figura 49: Figura esquemática da participação do estradiol nas respostas autonômicas 

observadas neste estudo após microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/100 nl) na CeA . A 

redução da atividade GABAergica da CeA sobre o NTS facilitaria o estimulo do NTS 

sobre o CVLM que atua modulando neurônios do RVLM. Dessa forma a atividade 

simpática é regulada. Por ouro lado, o NTS livre de modulação GABAergica pode excitar 

o núcleo dorsal do vago (NDV) modulando também a atividade parassimpática.......... 78 

  



xviii 
 

ABREVIATURAS 

ACTH   Hormônio adrenocorticotrófico  

ACTH  Hormônio adrenocorticotrópico 

BLA  Amígdala Basolateral  

BNST  Núcleo do leito da estria terminal 

Bpm  Batimentos por minuto 

CeA  Amígdala central 

DPN  2,3 bis (4-hidroxy-phenyl) Agonista de receptor ER-β 

E2  17β- estradiol  

eNOS   Óxido nítrico sintase 

ERE  Elemento de resposta ao estrogênio 

ER-α  Receptor de estradiol alfa 

ER-β  Receptor de estradiol Beta 

FC  Frequência Cardíaca 

GABA  Ácido γ aminobutílico 

HCl  Ácido Clorídrico 

HLC  Hormônio liberador da corticotrofina 

HPA  Eixo hipotálamo-pituitário-adrenal 

l   Litros 

LTE   Labirinto em T elevado 

ml  Mililítros 

NaOH  Hidróxido de Sódio 

Nl   Nano litros 

NO  Óxido nítrico 

O2  Oxigênio 

OMS   Organização Mundial da Saúde 

OVX    Ovariectomia 



xix 
 

PAM  Pressão Arterial Média 

pmol  picomol  

PVN  Núcleo Paraventricular do Hipotálamo  

RE  Receptor de estrogênio 

SNC  Sistema Nervoso Central  

UI  Unidades internacionais 

 

 

 

  



xx 
 

RESUMO 

 Com a menopausa, a produção cíclica de estradiol e progesterona cessa. As 

concentrações séricas desses hormônios declinam abruptamente e apresentam potenciais 

de afetar processos cerebrais associados à cognição e outras desordens relacionadas com 

a idade, como disfunções autonômicas. Assim, os efeitos dos estrógenos sobre 

comportamentos como ansiedade e situações de estresse têm sido amplamente estudados, 

mas os mecanismos responsáveis ainda são inconclusivos. Em situações de estresse, o 

sistema nervoso central (SNC) de mamíferos produz respostas de defesa, com alterações 

endócrinas, autonômicas e comportamentais. Dessa maneira, o estudo de regiões 

cerebrais e suas vias é de fundamental importância para o entendimento desses 

mecanismos. A amígdala central (CeA) tem sido amplamente estudada como uma estação 

de integração e distribuição de estímulos essenciais para aquisição e expressão de 

respostas autonômicas em situações de estresse e medo. Assim, tivemos como objetivo 

nesse trabalho, avaliar o papel da ativação de neurônios na CeA em respostas autonômicas 

cardíacas, através da administração in situ de E2 (0,5 pmol/100 nl) ou agonista seletivo 

de receptor ER-β (DPN) em ratas sob diferentes tempos de ovariectomia (OVX) (2 

semanas, 2 meses e 8 meses) e submetidas a um procedimentos de estresse por 

contensão/jato de ar. Avaliamos ainda a participação da CeA, quando estimulada por 

estradiol ou DPN, em comportamentos do tipo ansiedade no labirinto em T elevado e 

campo aberto. Ratas Wistar (190 ± 200g) de 85 dias de idade divididas em dois grupos, 

sham operados e OVX foram subdivididas em três novos grupos de acordo com o tempo 

de OVX. Após o tempo de cirurgia, cânulas guia foram implantadas bilateralmente 

direcionadas à CeA. Sete dias após esse procedimento, foram introduzidos cateteres nas 

artérias femorais para registro da pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca 

(FC). Os experimentos foram realizados 48 horas após o último procedimento cirúrgico. 

Os registros cardíacos foram realizados por três dias consecutivos, onde no primeiro dia 

se administrou salina ou ciclodextrina (veículo para DPN); segundo dia, estradiol ou 

DPN, e o terceiro dia onde se procedeu ao registro sem administração de qualquer 

substância. Os registros foram realizados por um período aproximado de duas horas, onde 

os primeiros 20-30 minutos eram destinados à estabilização dos parâmetros dos animais. 

Após estabilização, se procedeu ao registro por 20 minutos, seguido da microinjeção, com 

mais 15-20 minutos para ação da substância. Realizava-se então o protocolo de estresse 

por 15 minutos e seguido de período final, até a estabilização dos sinais. Para os testes 
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comportamentais fizemos uso de um novo grupo de animais, submetidos aos mesmos 

protocolos cirúrgicos de castração e implante de cânulas guia destinadas à CeA. A 

microinjeção de estradiol na CeA produziu redução da PAM e FC basais, 24 horas após 

sua administração, tanto em animais sham quanto em animais OVX com 2 semanas de 

cirurgia. Ao passar de dois meses, as respostas hipotensoras e bradicárdicas tornaram-se 

reduzidas até se anularem aos oito meses. Notamos através dos deltas de variações da 

PAM e FC, que animais sob maiores tempos de OVX apresentam máximas respostas 

hipertensoras e taquicárdicas 24 horas após administração de estradiol. Observamos nos 

testes comportamentais que animais OVX apresentam maior grau de ansiedade com 

elevação do tempo de latência de saída do braço fechado e que apesar de inúmeros 

trabalhos mostrarem efeitos ansiolíticos do estradiol em outras regiões cerebrais, quando 

administrado diretamente na CeA não exibiu tais efeitos, apresentando em contrapartida 

certo potencial ansiogênico em animais OVX. Notamos ainda que animais OVX se 

locomovem menos e mais lentamente que animais sham e a microinjeção de 100 nl (0,5 

pmol) de estradiol na CeA normaliza os padrões de ambulação e velocidade dos animais. 

Concluímos que, o estradiol atuando na CeA, exerce forte modulação em respostas 

autonômicas cardíacas tanto em valores basais quando em respostas a situações 

estressoras, provavelmente através de receptores do tipo ER-α e que também desempenha 

importante papel nas atividades locomotoras dos animais atuando na CeA. 
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ABSTRACT 

With menopause, the cyclic production of estradiol and progesterone ceases. Serum 

concentrations of these hormones decline steeply and have the potential to affect brain 

processes associated with cognition and age-related disorders. Thus, he effects of 

estrogen on anxiety-like behaviors and stress situations have been widely studied but the 

mechanisms responsible are still inconclusive. In response to stress, the central nervous 

system of mammals produces defense responses characterized by endocrine, autonomic 

and behavioral changes. In this way, the study of the brain regions and their pathways is 

fundamental to understanding of these mechanisms. The central amygdala (CeA) has 

been widely studied as a station of integration and distribution of essential stimuli for the 

acquisition and expression of autonomic responses in situations of stress and fear. 

Therefore, we aimed in this study, to evaluate the role of neuron activation in the CeA In 

cardiac autonomic responses, through the administration in situ of E2 (0,5 pmol/100 nl)  

or receptor selective agonist ER-β in rats under different times of ovariectomy (OVX) (2 

weekes, 2 months, 8 months) and subjected to a contention-air-jet stress procedure.  We 

also evaluated the participation of CeA, when stimulated by estradiol or DPN, in anxiety-

like behaviors in the elevated T-maze (ETM) and open field (OF). Wistar female rats by 

85 days old (190 ± 200g) divided into two groups, operated sham and OVX were 

subdivided into three new groups according to the OVX time. After the time of surgery, 

guide cannulas were implanted bilaterally directed to CeA. Seven days after this 

procedure, catheters were inserted into the femoral arteries to record mean arterial 

pressure (MAP) and heart rate (HR). The experiments were performed 48 hours after the 

last surgical procedure. Autonomic registries were performed for three consecutive days, 

where on the first day saline or cyclodextrin (vehicle for DPN) was administered; Second 

day, estradiol or DPN, and the third day of registration without any substance being 

administered. The records were performed for an approximate period of two hours, where 

the first 20-30 minutes were intended to stabilize the parameters of the animals. Post 

stabilization, the registration was done for 20 minutes, followed by microinjection, with 

a further 15-20 minutes for the action of the substance. The stress protocol was then 

carried out for 15 minutes followed by the final period until the signs stabilized. For the 

behavioral tests, we used a new group of animals, submitted to the same surgical protocols 

of castration and implantation of guide cannula for CeA. Estradiol microinjection in CeA 

was able to produce baseline MAP and MAP reductions 24 hours after administration in 
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both sham animals and OVX animals with 2 weeks of surgery. Within two months, the 

hypotensive and bradycardic responses became reduced until they were annulled at eight 

months. We observed through the deltas variations of MAP and HR, animals under longer 

OVX times presented maximal hypertensive and tachycardic responses 24 hours after 

estradiol administration. We observed in the behavioral tests that OVX animals presented 

a higher degree of anxiety with an increase in the latency of closed arm output, and that 

although several studies showed anxiolytic effects of estradiol in other brain regions, 

when administered directly in CeA, it did not exhibit such effects presenting in 

counterpart certain potential anxiogenic in animals OVX. We also note that OVX animals 

move less and more slowly than sham animals, and microinjection of 100 nl (0.5 pmol) 

of estradiol in CeA normalizes the patterns of ambulation and speed of the animals. We 

conclude that estradiol acting in CeA exerts strong modulation in cardiac autonomic 

responses both in basal values and in responses to stressful situations, probably through 

receptors of the ER-α type and that also plays an important role in the locomotor activities 

of the animals acting in CeA.  
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1- INTRODUÇÃO 

1.1- MENOPAUSA/PÓS-MENOPAUSA 

O termo climatério (do grego klimakter; escada) refere-se à fase da vida da mulher 

em que ocorre a transição do período reprodutivo para o não reprodutivo, caracterizado 

por um hipoestrogenismo progressivo culminando na interrupção definitiva dos ciclos 

menstruais variando entre os 40 e 65 anos. Já a menopausa, etimológica e clinicamente 

trata-se do último ciclo menstrual espontâneo da mulher sendo reconhecida após 12 meses 

ininterruptos de amenorreia (Trench & Santos, 2005). Nesta fase, os ovários naturalmente 

deixam de funcionar e a produção de estrogênios pelas células foliculares dos ovários 

diminui. Consequentemente é produzido no organismo diversas mudanças fisiológicas 

resultantes da cessação da função ovariana (Organização Mundial da Saúde, 1996). 

Entretanto, a menopausa pode ser ainda resultante de ovariectomia (OVX) bilateral, 

realizada na mulher ainda em idade fértil (Bassan, 1999), como consequência de 

histerectomia profilática por agravo benigno de tumorações uterinas ou pélvicas, assim 

como em casos de endometriose e quimioterapias.  Só nos Estados Unidos mais de 

600.000 histerectomias são realizadas anualmente e mais de 300.000 dessas são 

acompanhadas por ooforectomia bilateral (Shoupe e cols., 2007). 

Progressivamente a partir do início do século XX até os dias atuais, a maioria dos 

países ocidentais experimentaram melhorias na atenção básica à saúde e avanço 

tecnológico que traduzem um aumento da expectativa de vida. Com isso, espera-se que a 

mulher passe mais de um terço de sua vida na fase pós-menopausa (Botrel e cols., 2000). 

Ao longo dos anos, diversos trabalhos têm mostrado existirem diferenças sexo- 

específicas associadas ao aparecimento de doenças cardiovasculares, déficits cognitivos, 

problemas de memória, humor, podendo levar a quadros de depressão, principalmente no 

período pós-menopausa, onde há a redução dos níveis hormonais fisiológicos 

(Reckelhoff, 2001; Rasia-Filho e cols., 2004; Kannel e cols., 1976; Johnston & File, 

1991a). Observa-se entre as principais queixas em mulheres na pós-menopausa, as 

mudanças no comportamento, mais especificamente, mudanças de humor e memória, 

assim como as disfunções sexuais (Sherwin, 1994).  

A ciência médica tem demonstrado que o cérebro é um dos principais órgãos do 

corpo que sofre com a redução dos níveis estrogênicos, seja por menopausa cirúrgica ou 
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natural e, que os danos oriundos de acidentes vasculares cerebrais ou neurodegeneração 

e demência, podem ser retardados por ações estrogênicas (McEwen, 2002). 

Ainda que as ondas de calor (fogachos) sejam sintomas marcantes desse período, 

muitas mulheres mostram dificuldades em lembrar nomes e outras informações 

importantes para a vida diária, bem como déficits na coordenação motora fina, nos tempos 

de reação, sentimentos de depressão e ansiedade (McEwen & Alves, 1999). Da mesma 

maneira, observa-se a perda da proteção das artérias coronárias, levando mulheres pós-

menopáusicas a um elevado risco de doenças cardiovasculares. 

A cessação abrupta da síntese endógena de estrogênios apresenta potencial efeito 

sobre o cérebro associado às desordens cognitivas relacionadas a idade, como Alzheimer 

(DA) (Henderson e cols., 2016).  As relações existentes entre os hormônios esteroides e 

a DA ainda não são completamente entendidas, pesquisas tanto em seres humanos como 

em animais experimentais indicam que tanto a depleção de estrógenos nas mulheres como 

andrógenos nos homens elevam a vulnerabilidade para patogenia da DA (Vest & Pike, 

2013).  

Estudos experimentais têm mostrado, por exemplo, que os estrógenos apresentam 

poderosa neuroproteção reduzindo concentrações dos aminoácidos  β- amiloide que são 

peptídeos de 36 a 43 aminoácidos, um fator crítico no início e progressão da DA 

observados em cérebros de pacientes com a doença (Pike e cols., 2009).  

Alguns autores ainda afirmam que embora muitas funções cognitivas parecem não 

ser afetadas com o avanço da idade, tarefas simples envolvendo memória são fortemente 

afetadas (Sherwin, 1994; Sherwin, 2006; Vest & Pike, 2013). 

 

1.2- ESTROGÊNIOS E RECEPTORES 

A produção de estradiol é comumente considerada como um produto endócrino 

do ovário ou unidade feto- placentária durante a gestação. No entanto, existem muitos 

tecidos que têm a capacidade de sintetizar estrogênios a partir de andrógenos e usá-lo de 

forma parácrina ou intrácrina. Sabe-se, por exemplo, que o tecido adiposo pode contribuir 

significativamente com o pool circulante de estrogênios (Nelson & Bulun, 2001). De fato, 

outros tecidos como encéfalo e adrenais podem também sintetizar pequenas quantidades 
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de E2.  Os estrógenos apresentam-se sob três diferentes formas: estrona (E1) mais 

importante após a menopausa quando é sintetizado no tecido adiposo a partir da 

desidroepiandrosterona (DHEA) liberada pelas adrenais, 17 β-estradiol (E2) o esteroide 

mais potente sintetizado pelos ovários, e o estriol (E3) o menos ativo deles, produzido 

principalmente pela placenta (Cui e cols., 2013). O E2 é o estrogênio predominante 

durante os anos reprodutivos tanto em termos de níveis séricos absolutos como em termos 

de atividades estrogênicas, tendo inúmeros efeitos sobre a cognição, funções cerebrais e 

apresentando um importante papel cardioprotetor (Foster, 2005; Foster, 2012; Strauss JF 

& Barbieri RL, 2004). 

O fígado é o principal órgão formador do colesterol utilizado para síntese dos 

esteroides, apesar de, também em pequenas quantidades, os esteroides poderem ser 

sintetizados a partir da acetil coenzima A.  Primeiramente, através da enzima colesterol 

desmolase (P450 scc), o colesterol é convertido em pregnenolona. Duas vias possíveis 

são observadas a partir deste ponto. A Pregnenolona pode ser convertida em progesterona 

pela enzima 3β-Hidroxiesteroides-desidrogenase (P450 c21) ou em 17-

hidroxipregnenolona pela enzima 17α-Hidroxilase (P450 c17).  O estradiol pode, então, 

ser produzido a partir da progesterona ou 17-Hidroxipregnenolona. Ambas as vias 

chegando ao elemento Androstenediona através da enzima citocromo (P45017α) e (17β- 

hidroxieteroide desidrogenase (17β-HSD). A conversão final em E2 é catalisada pela 

enzima aromatase (P450 ARO) nas células da granulosa (Cui e cols., 2013).  A figura 1 

mostra resumidamente a síntese ovariana de estradiol. 
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No SNC, a síntese local de E2 ocorre a partir do colesterol, sendo já verificada a 

presença da enzima (P450 scc), responsável pela mediação do colesterol em pregnenolona 

em regiões como hipotálamo, hipocampo, córtex cerebral, amígdala, tálamo e algumas 

áreas próximas ao sistema límbico, sugerindo sua produção mesmo com concentrações 

séricas não detectáveis  (Naftolin e cols., 1971a; Naftolin e cols., 1971b). Outra via 

possível de síntese local de E2 dá-se através da ARO, fazendo a conversão local de 

andrógenos circulantes em E2 (Cornil & Charlier, 2010). A enzima ARO é sintetizada em 

ambos os sexos, sendo encontrada em vários tipos teciduais, incluindo o cérebro. Em 

condições fisiológicas normais, a expressão de ARO no SNC é restrita a algumas 

subpopulações neuronais como área pré-optica, hipotálamo, sistema límbico, (BNST, 

amígdala e hipocampo) (Roselli & Resko, 1997; Stoffel-Wagner, 2003).  

 

Figura 1: Síntese ovariana de estradiol. A produção do estradiol tem início com a síntese 

da pregnenolona a partir de moléculas circulantes de colesterol, catalisada pela enzima 

P450scc. A pregnenolona é então convertida em progesterona pela 3β-hidroxiesteroide 

desidrogenase (3βHDS) tão nas células tecais quanto da granulosa. A progesterona 

produzida é convertida em andrógenos pela citocromo P450 17α-hidroxilase e 17β-

hidoriesteroide desidrogenase (17β-HSD) nas células tecais durante a fase folicular. A 

conversão do E2 é catalisada pela aromatase (P450ARO) na granulosa, adaptado de (Cui e 

cols., 2013). 
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Interessantemente, a ARO tem sido descrita participando da regulação 

neuroendócrina de comportamentos reprodutivos, e mais recentemente, a aromatização 

de andrógenos no SNC também envolve o controle de processos não reprodutivos como 

humor e cognição (Garcia-Segura, 2008). 

Em condições fisiológicas, os neurônios são os maiores sítios da síntese de 

estradiol no cérebro.  Estudos têm demonstrado  aumento da expressão da ARO em 

regiões do hipocampo, neurônios piramidais da regiões CA1 e CA3, células granulosas 

do giro denteado após injurias como crises epiléticas (Yague e cols., 2010).  

Células específicas cerebrais como os neurônios e os astrócitos são capazes de 

produzir E2 a partir da testosterona circulante ou colesterol, característica não observada 

em oligodendrócitos e células da micróglia (Cui e cols., 2013). De fato, os níveis de 

estrogênios cerebrais podem não ser os mesmos daqueles observados no sangue (em torno 

de 20 a 400 pg/ml) o qual é frequentemente usado como marcador de diagnóstico. Os 

níveis cerebrais de E2 são reportados ser 0,08 a 0,19 ng/g de peso úmido, o qual pode ser 

significativamente diferente dos níveis circulantes devido ao sequestro pela glubulina de 

ligação hormonal sexual, enzimas de conversão esteroidal no cérebro, 

neuroestereoidogenesis e síntese local (Rosario e cols., 2011) .  

 

 

Figura 2: Síntese de E2  em células do SNC. Neurônios e astrócitos expressam todas as 

enzimas necessárias para a síntese local de estrogênios. Porém, células da micróglia e 

oligodendrócitos não são capazes de produzi-lo, adaptado de (Cui e cols., 2013).  
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O E2 é reconhecido como o hormônio sexual feminino predominante com um 

papel crítico no desenvolvimento do sistema reprodutor e características sexuais 

secundárias. Em adição às funções reprodutivas, o 17-β estradiol tem importantes ações 

fisiológicas sobre inúmeras outras áreas do corpo, incluindo SNC, imunológico, 

cardiovascular, muscular, esquelético e endócrino. Partindo disso, alterações fisiológicas 

ou patológicas nos níveis de E2, ou problemas de sinalização de seus receptores poderiam 

culminar em múltiplas desordens como vários tipos de câncer, osteoporose, doenças 

neurodegenerativas, doenças cardiovasculares, resistência à insulina, lúpus eritematoso, 

endometriose, obesidade, desordens cognitivas bem como maior incidência de DA  

(Deroo & Korach, 2006; Vest & Pike, 2013) . 

Pesquisas realizadas em animais têm mostrado que o estradiol participa da 

regulação de comportamentos do tipo ansiedade, a depender da fase do ciclo estral que 

fêmeas de roedores se encontram. Estas mostram comportamentos do tipo ansiedade 

reduzidos em comparação aos machos em fases de maiores concentrações hormonais, 

como observado no proestro, por exemplo (Johnston & File, 1991a). 

Os estrogênios exercem suas ações em células e tecidos alvos ligando-se a 

estruturas na membrana celular (mecanismo não-genômico) ou ativando receptores 

intracelulares (mecanismo genômico) (Shughrue e cols., 1997; Paech e cols., 1997). No 

chamado mecanismo “clássico” ou genômico, os estrogênios se difundem pela célula e 

ligam-se aos receptores de estrogênio (RE), que se encontram localizados no núcleo. Este 

complexo formado estrogênio-RE liga-se diretamente às sequências reguladoras 

conhecidas como “elemento de resposta ao estrogênio” (ERE) presentes nos genes alvo, 

regulando a transcrição destes genes, ou, indiretamente, através do recrutamento de 

proteínas co-reguladoras, (como co-ativadores) aumentando ou diminuindo a produção 

de RNA mensageiro da proteína associada, levando à resposta fisiológica. Este 

mecanismo ocorre tipicamente no decorrer de horas (Deroo & Korach, 2006). Em 

contrapartida os estrogênios podem atuar de maneira mais rápida (dentro de segundos ou 

minutos), via mecanismos não genômicos, através da ligação à RE localizados na 

membrana plasmática ou adjacentes a esta (ligação que pode requerer proteínas 

adaptadoras que direcionam o RE para a membrana), ou através da ligação de outras 

proteínas da membrana plasmática, resultando em respostas celulares como aumento de 

Ca+, oxido nítrico (NO) ou ativação de cinases, (Prossnitz & Barton, 2011a) como 

exemplificado na figura 3. 



7 
 

 Atualmente tem-se conhecimento de dois subtipos de receptores encontrados em 

diferentes tecidos e que foram caracterizados em ambos os gêneros. São eles, ER-α 

(receptor de estrogênio alfa) codificado pelo gene ESR1 localizado no cromossoma 

6q25.1 e ER-β (receptor de estrogênio beta) codificado pelo gene ESR2 localizado no 

gene 14q22-24 (McEwen, 2002; R.Misao e cols., 1999; Siddig e cols., 2008). Trabalhos 

realizados com medições de mRNA para ER-α e ER-β revelam distribuição corporal de 

maneira distinta dos dois tipos de receptores. Receptores do tipo ER-α apresentam 

moderada a alta expressão na glândula pituitária, rins, epidídimo e adrenal. Já receptores 

do tipo ER-β apresentam moderada a alta expressão na próstata, pulmões, bexiga e 

cérebro e há uma sobreposição na expressão de ambos os receptores nos testículos, útero 

e ovários (Kuiper e cols., 1998).  Além disso, uma proteína G acoplada ao receptor de 

estrogênio (GPR30 ou GPER1) tem sido caracterizada como um modulador de uma via 

de segundo mensageiro. Os níveis relativos e distribuições subcelulares de ERα, ERβ e 

GPER1 os quais são encontrados por todas as partes do sistema nervoso varia através das 

regiões cerebrais (Brailoiu e cols., 2007; Milner & Drake, 2001; Mitra e cols., 2003; 

Mitterling e cols., 2010). 

 

Figura 3: Via Genômica e Não-Genômica de sinalização. Estrógenos endógenos 

incluindo 17-β estradiol, são ativadores não seletivos de três conhecidos receptores: ER-

α, ER-β e GPER. No mecanismo genômico, primeiramente o E2 ativa RE nucleares, 
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incluindo receptores acoplados à proteína G (GPER) (diméricos), para atuar em genes 

alvo. Alternativamente, RE ativados modulam a função de fatores de transcrição através 

de interações proteína-proteína.  Subpopulações de RE ativados pelo E2 interagem com 

receptores acoplados às GPER e moléculas de sinalização como tirosina cinase (c-Src) a 

qual medeia rápidas sinalizações via P13K-Akt e MAPK. E2 ou agonistas seletivos como 

G1, reguladores seletivos, como fulvestrant ou moduladores seletivos, como tamoxifeno, 

também ativam GPER, o qual é localizado principalmente na membrana intracelular. A 

ativação de GPER estimula a liberação de c-AMP, mobilização de cálcio e c-Src o qual 

ativam MMps. Os MMPs clivam o pro-HB-EGF liberando o HB-EGF que transativa o 

EGFR o qual, por sua vez, ativa as vias MAPK e P13K-Akt que induz efeitos adicionais 

rápidos (não-genômicos) regulando a transcrição.   A regulação transcricional mediada 

por estradiol pode envolver fosforilação de RE ou através de fatores transcricionais que 

podem interagir diretamente com os RE ou se ligarem independentemente em RE dentro 

dos genes promotores alvo (E2, 17-β estradiol; EGFR, fator de crescimento epidermal; 

ER, receptor de estrogênio; GPER, proteína G acoplada a um receptor de estrogênio; 

MMP, metaloproteináses de matriz; pro-HG-EGF, fator de crescimento epidérmico de 

Ligação à Heparina; TF, fator de trancrição. (Prossnitz & Barton, 2011b) 

O estradiol se liga com alta e igual afinidade a ambos os receptores, a estrona se 

liga com mais facilidade ao ER-α e o estriol liga-se mais fracamente ao ER-β. Os dois 

subtipos de receptores diferem entre si de acordo com as características específicas e 

funcionais dos tecidos (Strauss JF & Barbieri RL, 2004). 

Entretanto, trabalhos demonstraram que receptores ER-α e ER-β podem formar 

homodímeros ou heterodímeros, tornando bastante complexa a função individual ou 

combinada dos dois receptores dentro da célula (Herynk & Fuqua, 2004). 

Embora no passado muitos estudos se concentrassem nas ações do estradiol sobre 

o hipotálamo afetando sistema reprodutor, agora, ensaios pré-clínicos com animais 

mostram que os estrogênios exercem muitas ações além da reprodutiva, incluindo ações 

em áreas importantes para a aprendizagem, memória, emoções e o estado afetivo, bem 

como coordenação motora e sensibilidade a dor (McEwen, 2002; McEwen & Alves, 

1999). Tais efeitos refletem as ações do estrogênio num grande número de áreas cerebrais 

fora do hipotálamo, como neurônios do cérebro e do mesencéfalo que produzem 

serotonina e catecolaminas, medula espinhal, córtex, tronco cerebral e hipocampo 
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(McEwen, 2002). O grande problema no estudo dos receptores e ações estrogênicas 

nessas regiões cerebrais tem sido reconhecer quais são os tipos de receptores responsáveis 

por determinados padrões de respostas e os mecanismos pelos quais os estrogênios 

produzem esses efeitos (McEwen, 2002). Por outro lado, a desigual distribuição dos 

vários tipos de receptores hormonais refletem diferenças em seus mecanismos de ação 

(Stumpf & Sar, 1976). 

No tecido nervoso cerebral a localização dos receptores ER-α está bem 

estabelecida, porém existe uma menor quantificação desses receptores ao redor de 

receptores ER-β (Stumpf & Sar, 1976) 

Estudos realizados através de imunohistoquímica e mapeamentos auto-

radiográficos revelaram que receptores ER-α e ER-β são similares não apenas na 

afinidade a um número de estrogênios marcados com 125E, mas também em sua habilidade 

em regular genes na qual a resposta ao elemento estrógeno é o sítio de ligação primário 

(Kuiper e cols., 1998; Paech e cols., 1997).   

Atualmente, a colocalização endógena dos receptores ER-α e ER-β tem sido 

demonstrada através de imunohistoquímica na área pré-optica do hipotálamo, núcleo leito 

da estreia terminal (BNST), e núcleo medial do corpo amigdaloide (incluindo amígdala 

central), núcleo do trato solitário (NTS). Provavelmente existam outras regiões cerebrais 

incluindo a rafe mesencefálica (Hrabovszky e cols., 1998; Shughrue e cols., 1997).  A 

figura 4 representa esquematicamente a distribuição de receptores ER-α e ER-β na região 

da CeA. 
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Figura 4: Co-localização de receptores de estradiol ER-α e ER-β no SNC a 3,14 mm do 

bregma (Hrabovszky e cols., 1998; Shughrue e cols., 1997). Círculo azul demonstra a 

região da CeA. 

A principal diferença encontrada entre os dois principais tipos de receptores se 

concentra na habilidade de regular a transcrição via AP-1. A ligação de 17-β estradiol em 

receptores ER-α ativa transcrição via complexo AP-1 enquanto que essa transcrição não 

ocorre via receptores ER-β causando inibição (Kuiper e cols., 1998). 

 

1.3- DEFICIÊNCIA DE ESTRADIOL E ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS 

Recentemente, com o aumento da expectativa de vida da população em geral, 

propiciado por diversos fatores, dentre os quais, os avanços obtidos com as pesquisas e 

descobertas de novos tratamentos das mais diversas patologias, houve crescimento do 

número de pessoas com idade acima dos 65 anos, o que, consequentemente, vem 

acompanhado de alterações fisiológicas na senescência.   Entre essas alterações, podemos 

mencionar as doenças ditas crônicas, como diabetes mellitus, hipertensão arterial, 

problemas vasculares, artrites, problemas de memória, aterosclerose entre outras.   Assim, 

espera-se que a mulher passe mais de um terço de sua vida na fase de pós-menopausa, 

sob deficiência de hormônios ovarianos (Botrel e cols., 2000). 

Dentre as mais variadas alterações decorrentes à diminuição progressiva das 

funções biológicas provenientes do avanço da idade, a teoria dos radicais livres no 
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envelhecimento postula que a exposição contínua a agentes oxidantes (espécies reativas 

de oxigênio-ERO) é a força motriz para a perda da função celular (Shigenaga e cols., 

1994). As EROs induzem danos celulares, tais como aumento da permeabilidade celular 

causado pela peroxidação lipídica. Contudo, enzimas antioxidantes endógenas, tais como 

superóxido dismutase (SOD), catalase, e sistema glutationa peroxidase/ glutationa 

redutase, constituem o principal mecanismo de defesa antioxidante, pois eliminam os 

radicais livres que poderiam oxidar os substratos celulares (Yu e cols., 1994). 

Estudos demonstraram que em uma situação de estresse oxidativo, pela privação 

de oxigênio e glicose in vitro, a remoção da fonte ovariana de hormônios femininos 

aumenta o número de morte celular, enquanto a reposição hormonal com estradiol reverte 

este efeito em fatias hipocampais (Fontes D., 2009). Este efeito neuroprotetor foi 

observado, também, em fatias hipocampais de fêmeas knockdown para o transportador 

vesicular de acetilcolina (VAChT KD), um modelo animal de hipofunção colinérgica 

(Fontes D., 2009). 

 Do ponto de vista cognitivo, mulheres na pós-menopausa reclamam de humor 

disfórico ou depressão, e essas mudanças parecem ser dependentes da população 

estudada. Muitos estudos epidemiológicos realizados em amostras populacionais dos 

Estados Unidos (McKinlay e cols., 1992; Neugarten & KRAINES, 1965) bem como na 

Suécia (Hallstrom & Samuelsson, 1985) e Inglaterra (McKinlay e cols., 1992) falharam 

em mostrar o aumento dos sintomas depressivos no período pós-menopausa comparado 

com outras idades durante a vida ativa.  Contudo, outros autores em suas pesquisas 

obtiveram resultados diferentes, encontrando alta incidência de sintomas depressivos nas 

populações estudadas nos períodos peri- e pós-menopausa (Bungay e cols., 1980; Hunter 

e cols., 1986). Interessantemente, um estudo longitudinal com 2500 mulheres realizado 

em Massachussets (EUA), mostrou que aquelas submetidas à menopausa cirúrgica 

apresentam sintomas depressivos mais significativos que mulheres na pós-menopausa 

natural (Bungay e cols., 1980; Hunter e cols., 1986; McKinlay e cols., 1987).  

 De fato, mesmo após a menopausa, os ovários ainda persistem como órgão 

endócrino ativo, pois apesar da cessação da síntese folicular de E2, o estroma ovariano 

continua a produzir testosterona e androstenediona, que, em outros tecidos que 

apresentem a expressão da ARO são convertidos em estrogênios (Overlie e cols., 1999). 

Dessa maneira, os níveis androgênicos se mantêm em uma faixa considerada normal 
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mesmo no período pós-menopausa. Corroborando com tal pensamento, um estudo 

realizado com mulheres ooforectomizadas mostrou haver redução de 40 à 50% nas 

concentrações de estrona sérica, em consequência da redução de andrógenos ovarianos, 

diferindo da estrona de mulheres com ovários preservados na mesma fase (Laughlin e 

cols., 2000). 

Durante as duas décadas passadas, a combinação da disponibilidade de novas 

tecnologias médicas e o desenvolvimento de novas pesquisas buscaram fornecer novos 

conhecimentos sobre os mecanismos de ação dos estrogênios no SNC, que podem ser as 

bases de suas possíveis influências no funcionamento cognitivo. Porém, várias 

observações recentes mostram que estrogênios afetam positivamente a maioria dos 

mecanismos implicados no acelerado envelhecimento cognitivo e demência, como por 

exemplo, o estresse oxidativo, perda sináptica e/ou dendrítica, declínio da função 

neurotransmissora e apoptose (Hogervorst & Bandelow, 2010). 

Com o intuito de esclarecer as dúvidas sobre as discordâncias dos achados de 

trabalhos em seres humanos, o uso de animais de laboratório, como roedores, tornou-se 

uma ferramenta de extrema valia para obtenção de respostas. A investigação de (Tang e 

cols., 2013) mostrou que estimulações por eletroacupunltura do hipocampo de ratas OVX 

poderia ser capaz de melhorar aprendizagem e a memória promovendo a expressão de 

oxido nítrico sintase (eNOS) através do aumento da concentração  de estrogênio.   

O tratamento agudo ou crônico de E2, por exemplo, pode afetar positivamente 

tarefas de aprendizado e memória tanto em seres humanos como em roedores, agindo de 

forma estrutural, celular e funcional modulando sistemas de neurotransmissores (Pompili 

e cols., 2012). Em contraste, a remoção da fonte ovarina de E2 prejudica a memória em 

ratas, sendo revertida pela reposição hormonal (Fonseca e cols., 2013). Estudos mostram 

ainda que a influência positiva sobre testes de memória observado em roedores depende 

principalmente a ativação de receptores ER-α (Pereira e cols., 2014).  

Importante ressaltar que, a OVX bilateral em ratas é capaz de produzir um estado 

depressivo como àqueles observados no período pós menopausa. Porém, os fatores 

responsáveis por esse fenômeno ainda permanecem sob estudo (Bekku e cols., 2006). 

Interessantemente, as pesquisas apontam que mulheres na pós menopausa apresentam 

riscos 30%, a três vezes, mais elevados de desenvolver estados depressivos que mulheres 

na pré menopausa (Freeman, 2010). Mulheres que apresentem históricos depressivos 



13 
 

mostram aproximadamente cinco vezes mais chance de terem um diagnóstico de 

depressão na pós menopausa enquanto que aquelas sem históricos depressivos 

apresentam menores chances (Freeman, 2010). 

 

1.4- OVARIECTOMIA E ANSIEDADE 

Como já descrito previamente, a OVX é conhecida como “menopausa cirúrgica” com 

redução dos níveis estrogênicos em ratas elevando riscos de efeitos adversos, incluindo 

prejuízos cognitivos e comportamentais (Qu e cols., 2013). Os estrógenos exercem seus 

efeitos através do SNC atuando basicamente sobre dois tipos de receptores ER-α e ER-β, 

contudo, a participação efetiva desses dois tipos de receptores sobre respostas cognitivas 

ainda é amplamente estudada.   

Desordens do tipo ansiedade são prevalentes nas doenças psiquiátricas e muitos 

fatores podem ser atribuídos a suas origens incluindo os genéticos, de gênero, química 

cerebral e incontáveis eventos estressores (Kalandakanond-Thongsong e cols., 2012a). 

Notadamente, é bem documentado na literatura que mulheres, principalmente aquelas no 

período pós-menopausa, são mais afetadas por alterações cognitivas e distúrbios de 

ansiedade do que homens de mesma idade (Lim e cols., 2005; Seeman, 1997; Sherwin, 

2006). 

Através de pesquisas realizada em animais,  Johnston e colaboradores mostraram, em 

1991, haver diferenças sexo específicas em testes de ansiedade feitos em roedores  

(Johnston & File, 1991a). Neste trabalho, ratas demonstraram em avaliações realizadas 

no labirinto em T elevado, aversão reduzida ao braço aberto do aparato, quando 

comparadas a machos (Johnston & File, 1991a).  De fato, trabalhos anteriores mostraram 

que fêmeas de roedores apresentam comportamento de ambulação mais elevado e menor 

taxa de defecação no teste de campo aberto e, que após tratamento com propionato de 

testosterona houve mudança no comportamento para similares àqueless encontrado em 

machos, indicando influência dos hormônios gonadais sobre o comportamento desses 

animais (Blizard e cols., 1975a).  

Em 1989,  Diaz-Veliz mostrou haver diferenças comportamentais durante as 

diferentes fases do ciclo reprodutivo de ratas e, modulação após OVX (Diaz-Veliz e cols., 

1989). Neste estudo, os pesquisadores encontraram aumento do tempo de esquiva 
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inibitória no diestro, um prejuízo no proestro e comportamento praticamente abolido no 

estro, bem como animais OVX apresentaram elevação do tempo de esquiva inibitória 

após 14 dias de castração (Diaz-Veliz e cols., 1989).  Contudo, trabalhos posteriores 

mostraram maior exploração dos braços abertos do labirinto em cruz elevado nas fases de 

maiores concentrações hormonais (proestro e estro), bem como influência da 

luminosidade durante os testes indicando efeitos ansiolíticos (Mora e cols., 1996). De 

acordo com esses resultados, em 2001, Marcondes e colaboradores também mostraram 

aumento no tempo de exploração do braço aberto no proestro em relação ao diestro, e que 

ratas no diestro tratadas com estradiol tiveram as diferenças no tempo gasto na exploração 

do braço aberto abolidas em comparação às ratas em proestro. Com esses resultados, foi 

postulado que os níveis de ansiedade são menores durante fases estrais de maiores 

concentrações hormonais de E2  (Marcondes e cols., 2001a). Já em testes realizados no 

labirinto em T elevado, as pesquisas mais recentes mostraram que ratas OVX sob 

tratamento agudo com E2 ou agonista não seletivo de receptores de estradiol tamoxifeno 

apresentaram tempo reduzido de esquiva inibitória e aumento do tempo de latência de 

fuga do braço aberto do aparato em comparação a ratas OVX, sugerindo ações ansiolíticas 

ao E2 (Kalandakanond-Thongsong e cols., 2012a). 

 

1.5- ESTRESSE  

O termo “stress” foi utilizado pela primeira vez no âmbito da saúde em 1936, pelo 

fisiologista Austríaco Hans Selye, para designar uma resposta geral e inesperada do 

organismo a um estressor ou a uma situação estressante. Posteriormente, o termo passou 

a ser utilizado tanto para designar esta resposta do organismo como a situação que 

desencadeia os efeitos desta. (Margis R e cols., 2003; Margis, 2003).  Selye notou que em 

vários de seus pacientes, antes de apresentarem sintomas característicos de uma 

determinada doença, mostravam um conjunto de alterações semelhantes, independentes 

da causa da patologia. Dessa maneira, conceituou-se estresse como uma síndrome geral 

de adaptação a um conjunto de reações sistêmicas que surge quando ocorre uma 

exposição do organismo a agentes estressores.  

Estudando tal fenômeno, (Selye, 1998) observou em ratos que o organismo é 

gravemente danificado por agentes não específicos, como exposição ao frio, lesão 

cirúrgica, choque, exercício muscular e injeção subletal de diversos fármacos 
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(Adrenalina, Atropina, morfina, formaldeído, etc.). Esses sinais típicos aparecem 

independentes da natureza do agente causador ou tipo de droga utilizada. Como 

sintomatologia, Selye observou que os animais apresentavam diminuição do tamanho do 

timo, baço e nódulos linfáticos, fígado, diminuição do tecido adiposo, edema, acúmulo 

de transudato peritoneal e pleural, diminuição da temperatura corporal, formação de 

úlceras no trato gastrintestinal (principalmente no estomago), perda do tônus muscular, 

aumento de lacrimação e salivação. Notou ainda que os animais que pertenciam ao grupo 

controle e recebiam injeções de salina, também mostravam alterações semelhantes às 

observadas, concluindo que tais alterações estavam relacionadas à aplicações de repetidas 

injeções. As mesmas alterações sistêmicas foram observadas quando os animais eram 

expostos ao frio, patógenos, toxinas e até mesmo ao barulho (Sapolsky, 1990; Selye, 

1998).  

Os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na sua patofisiologia ainda 

permanecem desconhecidos, apesar da importância significativa do estresse e do 

crescente número de estudos sobre o assunto. Hormônios glicocorticoides (cortisol, 

corticosterona) liberados pelas glândulas adrenais são os principais responsáveis em 

mediar às respostas autônomas, comportamentais e endócrinas em resposta a uma 

situação estressora (Al-Mohaisen e cols., 2000; Raglan e cols., 2017).  

Durante uma situação de estresse, o estímulo estressor chega ao sistema nervoso 

central (SNC) através dos órgãos dos sentidos, e a resposta a esses estímulos se faz através 

do hipotálamo. Por meio da liberação hormônios-liberadores de corticotropina (HLC) 

ativam o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal (HPA), que por sua vez secretam hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) pela adeno-hipófise atuando sobre o córtex das glândulas 

suprarrenais incitando a liberação de glicocorticoides que são extremamente importantes 

para a adaptação ao estresse (Nemeroff, 1996; Raglan e cols., 2017).   

Os glicocorticoides, então, interagem com seus receptores em múltiplos tecidos-

alvo, incluindo o eixo HPA, onde são responsáveis pela inibição por retroalimentação 

negativa da secreção do ACTH pela pituitária e do HLC a partir do hipotálamo (Pariante 

& Miller, 2001).  

De fato, do ponto de vista natural, todos esses eventos fisiológicos observados têm 

raízes nas reações de defesa dos animais, com a simples função de preparar o organismo 
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para uma situação de “luta ou fuga”, frente a uma situação de estresse. Estado esse, 

observado quando uma presa foge de um predador natural. 

Em condições normais, os parâmetros cardiovasculares alterados pelo estresse 

emocional retornam rapidamente ao estado basal ao final do estímulo estressante, devido 

aos mecanismos fisiológicos de autorregularão (Amiragova, 1985; Dimicco e cols., 2002; 

Leor e cols., 1996). Levando em consideração o sistema cardiovascular, situações de 

estresse crônico podem desencadear diversos estados patológicos, como a hipertensão 

arterial sistêmica, arritmias cardíacas e infarto do miocárdio (Dimicco e cols., 2002; Leor 

e cols., 1996). É importante ressaltar que estudos em animais corroboram os achados em 

humanos, por exemplo, a ativação repetida da resposta cardiovascular induzida pelo 

estresse emocional em ratos, produz hipertensão arterial sustentada (Folkow, 1982). 

Em 1992, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que o estresse era a 

“doença do século XX”. Atualmente, o estresse afeta mais de 90% da população mundial 

sendo considerado uma epidemia global que não mostra sua verdadeira fisionomia 

(Organização Mundial da Saúde, 1999). 

Observa-se que em humanos, a resposta ao estresse mental é maior em mulheres 

após a menopausa (Lindheim e cols., 1992; Yu e cols., 1994). Ademais, foi demonstrado 

que a reposição de estrógeno em mulheres pós-menopausa reduz as respostas 

cardiovasculares ao estresse mental (Del e cols., 1998; Sung e cols., 1999; Lindheim e 

cols., 1992). 

O estresse agudo induz ativação neuronal de várias regiões cerebrais, incluindo 

núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN), córtex cerebral, Hipocampo dorsomedial 

(DMH) e amígdala (de Menezes e cols., 2008; Dimicco e cols., 2002; Organização 

Mundial da Saúde, 1999; Salome e cols., 2007). 

Embora conhecida a participação da amígdala em situações estressoras, 

comportamentais e emocionais a algum tempo (WEISKRANTZ, 1956), muito do 

interesse do estudo dessa estrutura deriva do seu papel nas reações do medo condicionado, 

aprendizado emocional no qual um estimulo induz comportamentos defensivos e 

respostas psicológicas após terem sido associadas a um comportamento aversivo (Phelps 

& LeDoux, 2005).  
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Pesquisas sobre os sistemas neurais subjacentes às respostas de medo 

condicionado por estímulos de choques nas patas apresentam intrincados circuitos dentro 

e através na amígdala, essencial para aquisição e armazenamento da memória, experiência 

condicional e respostas de medo (LeDoux e cols., 1988a; LeDoux, 2000; Phelps & 

LeDoux, 2005). 

O Núcleo lateral da amígdala (BLA) é tipicamente visto como a interface sensorial 

e como um sitio chave de plasticidade, enquanto a amígdala central (CeA) é entendida 

como uma região de saída dos estímulos que atingem o complexo amigdaloide (LeDoux 

e cols., 1988a; Pare e cols., 2004). Abreviadamente, a BLA recebe os estímulos oriundos 

de hipotálamo, estações corticais do sistema auditivo, sendo ambas envolvidas nos 

estímulos condicionados. A BLA faz projeções diretas ou indiretas para CeA e projeções 

de saída da CeA controlam a expressão de respostas de medo, incluindo comportamentos 

de congelamento e respostas relacionadas com o sistema nervoso autonômico como 

pressão arterial e frequência cardíaca, bem como respostas endócrinas (eixo HPA) 

(Medina e cols., 2002; Phelps & LeDoux, 2005; Pitkanen e cols., 1997). O esquema da 

figura 5 exemplifica simplificadamente as conexões e respostas entre BLA e CeA. Assim, 

a CeA é dita ser o principal centro de respostas à estímulos emocionais como medo e 

ansiedade que é uma, senão, a principal estrutura do sistema límbico envolvida com 
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regulação do comportamento aversivo como (Gray, 1993; Paredes e cols., 2000) , como 

ilustrado na figura 5. 

  

Figura 5: Esquema das vias neurais subjacentes ao medo condicionado. Áreas 

responsivas a estímulos auditivos ou somatosensoriais são ativadas no tálamo, 

posteriormente em regiões específicas no córtex cerebral. Em seguida projeções diretas 

do tálamo ganham a BLA que então se conecta com a CeA via projeções diretas e através 

de outros núcleos amigdalóides. Então, a CeA controla as respostas fisiológicas 

subsequentes atribuídas ao medo condicionado como “freezing”, repostas autonômicas e 

hormonais.  

 

1.6- AMÍGDALA/ NÚCLEO CENTRAL DA AMÍGDALA (CeA) 

O corpo amigdalóide, amígdala, complexo amigdalar e complexo nuclear 

amigdaloide, segundo a Comissão Federativa da Terminologia Anatômica, são termos 

que se referem a uma região altamente diferenciada próximo ao polo temporal dos 

hemisférios cerebrais (Comissão Federativa da Terminologia Anatômica, 2001). 

BL

A 

CeA 

Áreas auditivas 

do tálamo 

Áreas 

somatosensoriais do 

tálamo 

Córtex 

auditivo 
Córtex 

somatosensorial 

Respostas de 

“freezing” 
Respostas 

autonômicas: 

PA e FC 

Respostas 

hormonais 



19 
 

Burdach no início do século XIX descreveu pela primeira vez a amígdala como uma 

pequena estrutura cinzenta ovalada, localizada profundamente em ambos os lobos 

temporais, próximo à parte terminal do corno inferior. A princípio, foi descrita como 

sendo massa celular que, hoje em dia é denominado complexo basolateral. 

Consequentemente, inúmeras estruturas que circundam o complexo basolateral vêm 

sendo identificadas em várias espécies e forma o que se conhece atualmente como corpo 

amigdalóide (Brinley-Reed e cols., 1995; Knapska e cols., 2007). 

Na descrição anatômica mais aceita nos dias atuais, o corpo amigdalóide é uma 

massa ovoide de substância cinzenta localizada na porção súpero-medial do lobo 

temporal, parcialmente acima do ápice do corno inferior do ventrículo lateral. Ocupa a 

parte superior do segmento anterior do úncus e envolve parcialmente a cabeça do 

hipocampo, sendo separado dessa estrutura pelo recesso uncal do corno inferior do 

ventrículo lateral (Duvernoy HM., 1988). Nos últimos anos, a amígdala tem emergido 

como a estrutura prosencefálica chave, mediando respostas emocionais, inata e adquirida, 

bem como vários aspectos de processamento, interpretação e integração da informação 

biológica e/ou emocional (Knapska e cols., 2007). Em ratos, é formada por núcleos e 

subnúcleos que formam uma complexa rede estrutural inter-relacionada e multifuncional, 

uma vez que está relacionada na modulação de diversos comportamentos e ajustes 

vegetativos. A figura 6 ilustra a localização do corpo amigdalóide em seres humanos e 

roedores. 
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 O corpo amigdalóide abrange diversos núcleos com amplas conexões inter e 

intranucleares. Basicamente, esses núcleos podem ser divididos em três grupos: 1) o 

grupo profundo ou basolateral, que abrange o núcleo lateral, núcleo basal e núcleo lateral 

secundário; 2) o grupo superficial que contém os núcleos corticais e o núcleo do trato 

olfatório lateral; 3) o grupo centro-medial, composto dos núcleos medial e central. Além 

disso, há um grupo de núcleos separados que não podem ser classificados em nenhum 

desses três grupos e que envolve as massas celulares intercaladas e a área amigdalo-

hipocampal (McDonald AJ, 1992). A figura 7 traz um exemplo esquemático dos núcleos 

que compõem a amígdala. 

 

  

 

 

Figura 6: Figura esquemática demonstrando a localização do complexo amidaloide em 

uma cérebro Humano (A) e em um cérebro de rato (B), Siglas: BNST, núcleo leito da 

estria terminal; PAG, substância cinzenta periaquedutal; Hipp, hipotálamo, VTA, área 

tegmentar ventral; AOB, bulbo olfatório acessório; MOB, bulbo olfatório; NuAc, 

núcleo acumbens  (McDonald AJ, 1992; Sokolowski & Corbin, 2012). 
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 Para fins didáticos, e melhor compreensão e localização do leitor, adotaremos 

duas subdivisões da amígdala: uma envolvendo a amígdala central (CeA) (núcleo central) 

e a outra, a amígdala basolateral (BLA) (lateral, basal e núcleos basais acessórios). 

A amígdala é considerada uma importante estrutura na mediação das emoções, 

tais como ansiedade e o estresse. Ablação bilateral das amígdalas em primatas promove 

embotamento emocional (WEISKRANTZ, 1956). Em humanos, lesões das amígdalas 

Figura 7 : Divisões nucleares e subdivisões da amígdala de ratos. Os núcleos da amígdala 

são divididos em três grupos: o centromedial (laranja), profunda ou basolateral (verde), e 

cortical (marrom). Em cinza escuro os núcleos intercalados (IN) são indicados. CEC, 

núcleo central, capsular subdivisão; CEL, núcleo central, subdivisão lateral; CEM, núcleo 

central, subdivisão medial; COa , núcleo cortical , subdivisão anterior; COp, núcleo 

cortical, subdivisão posterior; BOT , núcleo do trato olfativo ; Bi , núcleo basal , 

subdivisão intermediário ; Bpc , núcleo basal , subdivisão parvocelular ; CMMO , 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, núcleos intercalados ; Pir 

, córtex piriforme. Para simplificar o diagrama, mais rostralmente localizou a subdivisão 

magnocelular do núcleo basal e subdivisão rostral do núcleo medial, bem como 

caudalmente localizou a área amígdala-hipocampal, não demonstrado (Knapska e cols., 

2007) 
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provocam efeitos calmantes enquanto que estímulos elétricos são capazes de evocar 

respostas de medo e confusão mental (FEINDEL & GLOOR, 1954; NARABAYASHI e 

cols., 1963). 

A BLA é identificada como um sítio onde mecanismos GABAérgicos 

desempenham um papel importante na função da regulação cardiovascular e 

comportamental. Ademais, estudos sugerem a BLA sendo um importante centro de 

integração da informação sensorial de da memória, em resposta à ansiedade, e que a 

neurotransmissão de glutamato é crítica na regulação das respostas (Campeau & Davis, 

1995). 

Sendo assim, a amígdala está intimamente relacionada com a integração das 

respostas fisiológicas ao estresse, possuindo papel fundamental no controle da ansiedade 

(Paredes e cols., 2000).  

Está bastante claro que a BLA está envolvida em emoções negativas e positivas, 

bem como aprendizado espacial e motor. A BLA recebe informações oriundas do tálamo, 

hipocampo e córtex, e então ativa ou modula transmissão sináptica em áreas alvo 

apropriadas, para um sinal de reforço com a qual a informação sensorial foi associada 

(Davis & Whalen, 2001). Lesões da BLA tem mostrado efeitos ansiolíticos em testes de 

conflito em modelos animais de ansiedade (Shibata e cols., 1989). Em adição, ações anti-

conflito foram produzidas de maneira dose dependente após administração de 

benzodiazepínicos e barbitúricos (Shibata e cols., 1989). Microinjeções de mucimol, 

agonista do ácido γ-aminobutílico (GABA) também apresentam efeitos anti-conflitos, 

reduzindo aumento de frequência cardíaca (FC) e Pressão arterial média (PAM) em 

situações de estresse (Kubo e cols., 2004; Petersen e cols., 1985; Salome e cols., 2007). 

Em seres humanos a estimulação elétrica dessa região amigdaloide evoca sentimentos de 

medo e estágios de confusão mental (FEINDEL & PENFIELD, 1954).  

Somando-se às citações anteriores, o bloqueio de receptores GABA na BLA em 

ratos acordados, promove elevação da FC e PAM, o que pode ser associado à uma 

situação de defesa (Sanders & Shekhar, 1995b; Sanders e cols., 1995; Sanders & Shekhar, 

1995a). Observa-se, ainda, imediata estimulação cardiovascular após microinjeção de 

antagonista GABA bicuculina na BLA (Sanders & Shekhar, 1991). A figura 8 

exemplifica as conexões da BLA resumindo algumas estruturas alvo e suas funções. 
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Grande parte da literatura, sobre a amígdala envolve análise do papel da CeA 

usando várias medidas de medo, principalmente em roedores. As técnicas têm incluído 

lesões mecânicas quanto químicas, eletroestimulações e infusões de várias substâncias 

(Davis & Whalen, 2001).  

 Anatomicamente, a CeA e também o BNST estão situados para mediar vários 

componentes da resposta ao medo. Ambas as estruturas apresentam projeções neuronais 

para áreas como Hipotálamo, o qual está envolvido na ativação do sistema nervoso 

simpático durante situações de medo e ansiedade (Davis & Whalen, 2001; LeDoux e 

cols., 1988b). Projeções diretas do núcleo dorsal do vago, núcleo do trato solitário e 

porção ventrolateral da medula podem estar envolvidas no complexo da amígdala lateral 

estendida que engloba CeA e BNST modulando a PAM e FC. 

 É descrito na literatura que eletroestimulações, produziram um gradual aumento 

da PAM e frequência respiratória (FR), bem como produzem respostas comportamentais 

afetivas. A administração in situ na CeA de antagonista GABA, também induz forte 

redução da PAM e FC. Já a lesão eletrolítica da CeA, induz aumento consistente da PAM 

Figura 8: Diagrama esquemático das conexões da BLA para várias estruturas alvo, e 

possíveis funções dessas conexões. 
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através de ciclo claro/escuro mostrando que a CeA exerce papel bidirecional sobre o 

controle cardiovascular. (Yamanaka e cols., 2017a).  

Assim, tomados em conjunto, esses achados apontam para a relevância em 

compreender a participação da CeA, dos estrogênios e seus receptores, haja vista que a 

literatura atribuí diferentes participações dos dois subtipos de receptores Er-α e ER-β, na 

modulação de estados de ansiedade e estresse, tornando justificável o estudo de quais 

mecanismos e vias estão associados à função neuroprotetora estrogênica em situações de 

estresse, integradas a distúrbios autonômicos cardiovasculares. Além disso, por tratar-se 

de uma das regiões integradoras das respostas produzidas durante diversas situações de 

estresse e considerando sua importância em processar informações de origem emocionais 

e aversivas (Hamann e cols., 1999), decidimos investigar a importância da CeA em 

situações de estresse por contenção/jato de ar em ratas Wistar castradas e não castradas 

em diferentes idades bem como a participação do estradiol mediando essas alterações. 

 

2- OBJETIVOS 

 

2.1- Objetivo Geral 

Investigar a influência exercida pelo E2 na CeA nas respostas autonômicas cardíacas em 

Ratas Wistar de diferentes idades submetidas a um protocolo de estresse por 

contensão/jato de ar. 

2.2- Objetivos específicos 

2.2.1- Avaliar o efeito da ativação dos receptores de estrógeno, localizados na CeA, sobre 

as respostas autonômicas cardíacas produzidas durante o estresse por contenção/jato de 

ar em ratas ovariectomizadas (OVX) em diferentes tempos após castração: 2 semanas; 2 

meses e 8 meses. 

 

2.2.2- Avaliar o efeito da microinjeção do agonista de receptor ER-β, localizados na CeA, 

sobre as respostas autonômicas cardíacas produzidas durante o estresse por 

contenção/jato de ar em ratas após 2 semanas de OVX.  
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2.2.3- Avaliar o efeito da ativação bilateral de receptores de estrógeno, através da 

microinjeção de E2, na CeA, sobre testes comportamentais de labirinto em T elevado e 

campo aberto de ratas após duas semanas de OVX. 

2.2.4- Avaliar o efeito da ativação bilateral de receptores de estrógeno, através da 

microinjeção de E2, na CeA, sobre a atividade locomotora de ratas após duas semanas de 

OVX.  

 

3-  MATERIAIS E METODOS 

3.1- Modelo animal  

Ratas Wistar com idade aproximada de 80 dias, pesando entre 190 e 200 g, cedidas 

pelo Centro de Ciência Animal da Universidade Federal de Ouro Preto – CCA. Os 

animais retirados do CCA foram levados para o Biotério de Experimentação do 

Laboratório de Fisiologia Cardiovascular. Antes de iniciar os experimentos, os animais 

permaneceram dois dias no biotério de experimentação para ambientação, em gaiolas 

coletivas com dimensões de 41x34x17cm (5 animais/gaiola).  

Os procedimentos experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética de Uso 

Animal da Universidade Federal de Ouro Preto (CEUA-UFOP), através do protocolo 

número 2012/11 e posteriormente protocolo 2015/56. Todas as normas estabelecidas por 

esta comissão foram respeitadas, de forma a minimizar o sofrimento dos animais durante 

os experimentos. Além disso, o número de animais (n) de cada grupo foi reduzido ao 

máximo, sem comprometer a confiabilidade das análises estatísticas. Para tanto, sempre 

que possível cada rato foi utilizado como controle dele mesmo. 

Os animais foram primeiramente divididos em três grupos experimentais: animais 

com 2 semanas; 2 meses  e 8 após cirurgia de OVX.  

Dentro de cada grupo estudado, houve a subdivisão em dois novos grupos; 

animais sham, com cirurgia fictícia que não sofreriam remoção ovariana e animais OVX, 

de acordo com o tempo de seu grupo. 

Por fim, para os testes comportamentais mais dois grupos foram criados, OVX e 

sham, com duas semanas de OVX ou sham. 
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3.2- Drogas /soluções utilizadas  

 

PBS (Salina tamponada com fosfato; pH 7,2): Solução preparada através da diluição 

de 8,18g de NaCl P.A., 1,98 g de Na2HPO4.7H2O P.A. e 0,26 g de NaH2PO4.H2O P.A. 

(Vetec Química Fina – SIGMA-ALDRICH Brasil) em água ultra-purificada (Milli – Q®) 

q.s.p. 1000,0 mL. O pH da solução foi ajustado para 7,2 com soluções de HCl e NaOH, 

conforme necessidade. A solução foi esterilizada por autoclavação 120ºC e 1,0 Kg/cm2 

durante 15 minutos, conforme protocolo em vigor no Laboratório de Fisiologia 

Cardiovascular. 

Paraformoldeído 0,1M a 4%: Utilizado para perfusão transcardíaca e obtenção de 

material biológico para histologia. Em 450 ml de Água destilada aquecida num becker à 

80ºC acrescentou-se 40g de paraformoldeído em pó (Vetec Química Fina – SIGMA-

ALDRICH Brasil), mantendo sob agitação e aquecimento constante. Acrescentou-se 2 ou 

3 gotas de NaOH 1M, agitando, até obtenção de transparência na solução. Esta mistura 

foi adicionada à 500 ml de PB 0,1M, em uma proveta de 1000ml. O volume restante foi 

ajustado com água destilada. 

Anestésico Inalatório: Isofluorano 100% (Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos 

Ltda. Itapira São Paulo). Utilizado para indução e manutenção de anestesia geral. 

Utilizado durante a cateterização em uma taxa de 2-2,5% associado a 2l/min de O2. 

Anestésico Local – Cloridrato de Lidocaína 2%: Utilizado para realização da incisão 

ao longo da linha mediana do crânio para estereotaxia. Administrado através de injeção 

subcutânea de 0,4ml de cloridrato de lidocaína 2% (Rhobifarma Indústria Farmacêutica 

LTDA, Hortolândia-São Paulo) 19 associado à epinefrina, agente vasoconstrictor, 

evitando sangramentos e facilitar a exposição do crânio do animal. 

Anestésico (Solução de Ketamina + Xilazina) *: dose (ketamina: 80mg/kg ; Xilazina: 

7mg/kg ) e volume (0,1mL/100g de animal; i.m.). Solução preparada pela adição de 3 ml 

de Xilazina (Dopaser – Solução Injetável, Produto Importado: Laboratórios Caller AS 

Barcelona Espanha) 3% (p/v) a 10 mL de Cetamina (Cloridrato de Cetamina 10% -

Proprietário: Syntec do Brasil Ltda, Fabricante: Rhobifarma Industria Farmacêutica Ltda, 

Hortolândia São Paulo) 10% (p/v). Utilizada da seguinte forma: dose (Cetamina: 80mg/kg 

; Xilazina: 7mg/kg ) e volume (0,1mL/100g de animal; IP.). 
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Estradiol (0,5pmol) no volume de 100 nL, (Gingerich & Krukoff, 2006). 

 

2,3-bis (4-hydroxy-phenyl) 100 nL (0,5 pmol) propionitrile, agonista seletivo de 

receptores RE-β. 

Antibiótico (Pentabiótico Veterinário)*: (Fortecilin Pequeno Porte, Penicilinas + 

Estreptomicina-Laboratório Bio-Vet S/A) Utilizado no tratamento pós-operatório dos 

animais na prevenção de infecções, na seguinte dose: 48.000UI de penicilina, 20mg de 

estreptomicina e 20mg de diidroestreptomicina/kg. Volume injetado: 0,1 mL/100g de 

animal; i.m) 

Antiinflamatório [Ketoflex 1% p/v (Cetoprofeno)]*: (Ketoflex 1%, Antiinflamatório à 

base de Cetoprofeno - Mundo Animal Veterinário Ltda.) Utilizado no tratamento pós-

operatório dos animais, com o objetivo de reduzir inflamação e dor decorrente dos 

procedimentos cirúrgicos. Utilizado da seguinte forma: dose (4mg/Kg) e volume (0,1 

mL/100g de animal; s.c).  

Sacarose 20%: Para crioproteção dos cérebros e posterior processamento no criostato, 

foi preparada uma solução de sacarose 20%. Colocou-se 20g de sacarose em uma proveta 

de 100 ml; o volume foi completado com PBS 0,1M e, em seguida, manteve-se a agitação 

da solução, até a completa dissolução da sacarose. A solução foi armazenada em geladeira 

a 4°C. 

Salina Heparinizada: Administrada após cateterização femoral objetivando inibir 

formação de trombos no interior do cateter e regiões vasculares próximas. Para isso, foi 

utilizada a preparação 25ml de PBS 0,9% filtrado e 0,625ml de heparina pura 500UI 

(Parinex, Heparina sódica uso intravenoso – Hipolabor). A Heparina foi colocada em um 

balão volumétrico e completou-se o volume para 25 ml com o PBS; a solução foi 

distribuída em vidros e armazenada em geladeira. 

Solução de gelatina: Todas as lâminas utilizadas na histologia foram pré-lavadas e 

gelatinizadas. Para isso foi preparada uma solução contendo 500 ml de água destilada e 

2,5g de gelatina de pele bovina tipo B (SIGMA-ALDRICH, Referência do produto: 

G9382-500, Número de lote: 097K0108). Para o preparo, a água destilada foi aquecida a 
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70°C e agitada no Biomixer 78HW-1, e a gelatina foi adicionada aos poucos. Após 

completa dissolução, a mesma foi mantida na geladeira a 4°C. 

3.3- PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS  

 

3.3.1- Ovariectomia (OVX) 

Ratas com aproximadamente 80 dias de vida e entre 190 a 200g, foram 

anestesiadas com Ketamina [0,1ml/100g de peso, via intraperitoneal (i.p.), (Vetbrands, 

São Paulo, Brasil)] e Xilazina [0,02ml/100g de peso, via (i.p.) (Agener União, São Paulo, 

Brasil)] na concentração (Ketamina: 80mg/kg ; Xilazina: 7mg/kg). Os flancos direito e 

esquerdo foram tricotomizados e assepsiados. Com o animal em decúbito lateral, fez-se 

uma pequena incisão (1-2 cm) através da pele e musculatura lateral do abdome, entre o 

bordo superior da coxa e a última costela, possibilitando acesso à cavidade abdominal. 

Através dessa incisão, o ovário foi identificado e exteriorizado e um ponto de ligadura 

das tubas uterinas e artérias ováricas foram feitos, com objetivo evitar sangramentos 

excessivos. Em seguida efetuou-se remoção dos ovários. As tubas uterinas foram 

reposicionadas dentro do abdome e realizamos as suturas da camada muscular, tela 

subcutânea e pele. Para os animais sham, os ovários foram apenas identificados e 

exteriorizados e em seguida reposicionados. Os animais foram transferidos para uma 

gaiola individual sobre uma manta térmica para minimizar os efeitos hipotérmicos 

provocados pelo anestésico. 

Após o procedimento cirúrgico os animais permaneceram em gaiolas individuais 

até completa recuperação. Recuperadas, estas foram novamente reagrupadas em caixas 

coletivas. 

 

3.3.2- Estereotaxia  

Ratas sob anestesia (80 mg/Kg de Ketamina e 7mg/Kg de Xilazina i.p.), foram 

posicionadas em um estereotáxico para realização dos implantes de cânulas guia (15 mm), 

direcionadas à amígdala central (CeA) usando coordenadas esteriotáxicas de acordo com 

o Atlas de Paxinos (Fontes D., 2009; PAXINOS & WATSON, 1986). 
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Após tricotomia e assepsia local, foi realizada uma incisão longitudinal de 

aproximadamente três centímetros (3 cm) na pele sobre o vértice craniano, expondo o 

crânio do animal, de maneira que pudesse ser facilmente identificada as suturas (suturas 

sagital e coronal) e o ponto de mensuração utilizado como parâmetro (bregma ). 

Para a realização do implante foram seguidas as seguintes coordenadas segundo 

(PAXINOS & WATSON, 1986): 

• Barra dental: 3,3 mm abaixo da linha interaural 

• Antero-posterior: 2,4 – 2,6 mm (ajustes de acordo com a idade e tamanho 

do animal) 

• Dorso-ventral: 7,1 mm 

• Latero-lateral: 4,1mm 

Estabelecidas as medidas estereotáxicas, com um lápis grafite, procedemos a 

marcação no crânio do animal dos pontos a serem trepanados para passagem das cânulas 

guias direcionadas à CeA e parafusos para contenção do acrílico, utilizado para confecção 

do capacete responsável por manter as cânulas imóveis. 

 

3.3.3- Cateterização femoral  

Nas preparações dos cateteres destinados ao implante femoral foram utilizados 

tubos de Polietileno PE-50 (Clai Adams, Parsipanny, NJ, EUA), soldados a tubos de 

polietileno PE-10 (mesmo fabricante), com dimensões ajustadas de acordo com o 

tamanho do animal. Antes do procedimento de implante, as cânulas foram lavadas com 

solução de salina e preenchidas com solução de salina + heparina (125 U.I.), para evitar 

a formação de trombos no interior das cânulas os quais poderiam prejudicar o sinal de 

registro. A extremidade livre do PE-50 foi obstruída com um pino de metal. Terminado 

o preparo das cânulas, os animais foram anestesiados com isoflurano (na proporção de 2 

a 2,5%/2L de O2, por via aérea). A região inguinal e femoral do animal foram 

tricotomizadas e assepsiadas. Através de uma pequena incisão na região inguinal, o 

trígono femoral foi exposto, os vasos femorais identificados e separados do nervo 

femoral. Feita a identificação, a artéria femoral fora tensionada com auxílio de dois fios 

em suas extremidades. Seguinte ao tensionamento, fazendo uso de uma pequena tesoura 

oftálmica, procedemos a uma pequena secção na artéria através da qual a cânula foi 
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implantada até alcançar a aorta abdominal (aproximadamente 4 cm). Em seguida, a cânula 

foi exteriorizada no dorso do animal com auxílio de um pequeno tubo de metal (trocáter), 

para permitir o registro e a administração de drogas com livre movimento. Terminado o 

procedimento os locais de incisão foram suturados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4- Protocolo de aquisição dos sinais fisiológicos 

 

Dados obtidos dois dias após cateterização dos animais (figura 10). Após 

instrumentação, os animais passaram por um período de estabilização durante 2 horas. 

Para registro da pressão arterial pulsátil (PAP) a cânula arterial foi conectada a um 

transdutor de pressão (MLT0699) ligado a um amplificador blindado ETH-400 conectado 

a um conversor analógico digital PowerLab/400. A comunicação de dados entre o 

PowerLab/400 e o PC se dá através de um cabo conectado a uma placa SCSI no 

computador. Acompanha o PowerLab o software Chart for Windows 7 o qual processa 

os dados provenientes do PowerLab 400 e gera os registros de PAP e FC. Este registro 

pode ser processado a posterior (offline) ou concomitantemente ao registro (online) de 

forma a se obter os dados de FC, PAM e outros mais requeridos. É importante ressaltar 

que, os experimentos de registro só tiveram início decorrido o período de estabilização 

Figura 9: Imagem esquemática de um procedimento de implante de cateteres 

femorais (Fortes, 2010) 
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de 2 horas, e somente com parâmetros registrados estáveis tiveram início os testes. Cada 

experimento teve duração aproximada de 90 minutos, sendo a frequência de amostragem 

de 200Hz. Nesta frequência é possível avaliar de maneira precisa todos os parâmetros 

registrados. 

 

Figura 10: Figura ilustrativa de uma janela de aquisição de sinal do Labchart 7.0 . Em 

vermelho pressão PAM em mmHg e em verde FC em batimentos por minuto (BPM). 

 As aquisições dos dados fisiológicos foram obtidas através dos registros em três 

dias consecutivos, onde no primeiro dia foi feito tratamento com 100 nl de salina como 

controle para E2 ou veículo (ciclodextrina) para controle de DPN. No segundo dia foi 

realizado o tratamento com 100 nl (0,5 pmol) de estradiol ou DPN e no terceiro e último 

dia, procedia-se o registro normal sem tratamento com qualquer substância.  

3.5- Constatação do ciclo estral 

A determinação da ciclicidade foi realizada por meio de um esfregaço vaginal. Para 

efetuar a coleta do material, fizemos o uso de uma pipeta automática de 20µl e solução 

salina. Foram introduzidos 20 µl da solução salina na vagina do animal e realizada 

aspiração do conteúdo em movimento de lavagem. Após a coleta, o material foi 

transferido para lâminas histológicas e espalhados sobre sua superfície com auxílio da 

ponteira. Para coloração das lâminas obtidas, quando necessário, foi utilizada a técnica 

de coloração hematoxilina eosina (HE). O ciclo estral das ratas foram determinados 
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usando o esfregaço e sendo fundamentado na análise do tipo e quantidade de células 

descamadas, do índice acidófilo, da infiltração de leucócitos e da presença de muco 

(Marcondes e cols., 2002). 

 

3.6- Procedimento de estresse 

Realizado através da inserção dos animais em um tubo de contenção de acrílico e 

o posicionamento de uma bomba de nebulização ao lado do tubo contensor (Figura 12). 

Tal bomba é capaz de produzir um jato de ar de 4 l/min e, além disso, produzir ruído. 

Essa foi posicionada próxima ao tubo, pois o ruído produzido exacerba as respostas 

fisiológicas ao estresse de contenção. Entretanto, o jato de ar não foi direcionado 

diretamente para o rato, pois já foi demonstrado que pode causar uma pequena hipotermia 

Figura 11: Imagem representativa da metodologia adotada para coleta de secreção vaginal 

utilizada pra confecção dos esfregaços. (a,b,c) com auxílio de uma pipeta de 20 µl 

preenchida com salina (NaCL 0,9%), a qual foi injetada dentro do canal vaginal e em 

seguida aspirado. (d) marcação na cauda dos animais para identificação de cada um 

durante todo o experimento. (e) lâminas confeccionadas da secreção aspirada e analisadas 

em microscópio ótico na objetiva de 40x (Marcondes e cols., 2002) 
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(observações não publicadas). Os animais permaneceram no tubo por 15 minutos (Abreu 

e cols., 2014). 

3.7- Testes comportamentais  

3.7.1- Labirinto em T elevado (LTE) 

 

 O LTE utilizado (figura 13) possui uma base de 50 cm de altura sendo constituído 

por três braços de dimensões iguais (50 cm x 12 cm) de madeira revestida por uma chapa 

de compensado branca. Um dos braços é fechado por paredes de 40cm de altura e outros 

dois são abertos e perpendiculares a este. Os braços abertos apresentam bordas de acrílico 

transparente de um centímetro (1 cm) como pode ser observado na foto ilustrativa da 

figura 9. Este modelo deriva do labirinto em cruz elevado e é baseado no medo inato que 

os animais possuem de locais elevados e desprotegidos (MONTGOMERY & 

MONKMAN, 1955). Contudo, o LTE permite analisar, separadamente, as respostas de 

esquiva inibitória e fuga em um mesmo animal, diferentemente do observado no labirinto 

em cruz elevado (Graeff e cols., 1993).  

 Tal teste diferentemente do teste em cruz elevado permite o estudo de dois tipos 

de comportamento negativamente motivados: 

a) a esquiva inibitória, medida através da latência que o animal , colocado no braço 

fechado, leva para alcançar um dos braços abertos. 

b)  a fuga, considerada o tempo que o animal, colocado na extremidade de um dos 

braços abertos leva para alcançar o braço fechado. Os autores do teste afirmam 

que essas duas medidas podem estar relacionadas a dois tipos diferentes de medo: 

o medo condicionado e o medo inato, respectivamente.  

Figura 12: Modelo esquemático: estresse por contensão e jato de ar. 
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Transpostos para a condição de ansiedade avaliada na clínica, o medo condicionado 

estaria relacionado ao transtorno de ansiedade generalizada, enquanto que o medo inato 

estaria relacionado ao transtorno do pânico. Assim, drogas com perfis mais seletivos de 

ação para cada um desses transtornos agiriam de maneira diferente em cada uma dessas 

medidas. 

Para realização dos testes de esquiva inibitória, 24 horas antes do experimento, o 

animal é exposto em um teste de habituação, por 30 minutos ao aparato. Passados 24 

horas dessa pré-exposição, o animal foi colocado por três vezes consecutivas no final do 

braço fechado, e foi verificado o tempo que se levou para sair com as quatro patas, deste 

braço, em cada tentativa.  

Para testar a fuga, o animal foi colocado por três vezes consecutivas na extremidade 

distal do braço aberto e a latência para sair com as quatro patas deste braço foi verificada. 

 

3.7.2- Campo Aberto (CA) 

 

O CA consiste em uma arena retangular de plástico, medindo 72 cm x 72 cm e 

paredes de 23 cm de altura. A base do CA foi subdivida em 16 retângulos (18 cm x 18 

cm).  

Figura 13: LTE (Insight ®) utilizado nos testes comportamentais de esquiva inibitória e 

fuga. 
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Para a análise do CA foi utilizado IMAGE J, programa de processamento de 

imagem Java de código aberto. Instalado junto ao IMAGE J um plugin, o Animal Tracker, 

aplicativo de rastreamento universal projetado especificamente para suportar a análise 

comportamental em animais. Tal análise nos fornece rota demarca do animal, distância 

percorrida, tempo e tempo em que o animal permaneceu parado como pode ser observado 

na ilustração de número 14. 

Para análise utilizou-se vídeos no formato AVI, 680 x 420 pixel de tamanho com 

25 quadros (frames) por segundo. O intervalo de tempo entre os quadros foi definido, no 

caso de 25 frames, em 1/25= 0,040. Para determinar o tempo que o animal permaneceu 

parado, considerou-se quando este cobria uma distância (em pixel) menor do que o valor 

definido dentro de um determinado número de quadros. Foi considerado como imóvel um 

animal que se movimentou menos que 10 pixels por 25 quadros, como pode ser 

evidenciado na figura de número 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Exemplo das janelas de configurações do plugin Animal Tracker para; (A), 

tempo, (B ), distância e (C), imobilidade. 

A B C 
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3.8.3- Histologia 

Terminado os registros, os animais foram anestesiados com coquetel 

Ketamina/Xilazina (volume 0,2mL/100g de animal, I.P.). Em seguida, foram submetidos 

a uma toracotomia e identificação das câmaras cardíacas. Um cateter foi atravessado pelo 

ventrículo esquerdo atingindo a artéria aorta ascendente. Procedeu-se a perfusão com 

solução salina (0,9%), seguida de solução de parafolmaldeido (0,4%). Terminado o 

procedimento, os encéfalos foram retirados e fixados em solução de formaldeído 

A 

B 

Figura 15: Figura ilustrativa da janela de análise do programa IMAGE J (A) mapa de 

deslocamento do animal através do campo aberto e em (B) parâmetros analisados na 

janela de análise do programa.  
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tamponado 10% por 48 horas. Após 48 horas, os encéfalos foram transferidos para uma 

solução de sacarose a 30% por 24 horas e então congelados. Posteriormente os encéfalos 

foram seccionados transversalmente em fatias de 40 µm de espessura com o auxílio de 

um Criostato (Leica CM 1850, Alemanha). Os cortes histológicos foram corados em 

Vermelho Neutro para posterior visualização em microscópio óptico. Apenas animais 

com sítios de injeção confirmados pela microscopia óptica foram incluídos nosresultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8- Análises estatísticas 

Figura 16: Fotomicrografia de um corte coronal de 40 µm do encéfalo de rato, 

representativa dos locais típicos de microinjeção na CeA, bregma de -1,56mm.  

Figura 17: Esquema dos cortes coronais do encéfalo de ratos adaptado do atlas de 

(Paxinos & Watson, 2007) ilustrando local de posicionamento da amígdala central (CeA) 

em um conte coronal do cérebro de rato a -2,64mm antero posterior do bregma e a 4,1mm 

latero lateral. Distâncias de -1,56mm a -3mm do bregma, foram analisadas 

cuidadosamente. Os números na figura indicam a distância do bregma em milímetros.  
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3.9- Análises estatísticas  

 

Os resultados estão apresentados como média ± erro padrão das médias (EPM) e o 

nível de significância adotado foi de 5 % valores de p< 0,05. O programa GraphPad Prism 

6.00 (GraphPad Inc.) foi usado para realização das análises.  

Teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para determinar se eram 

dados paramétricos ou não para utilização do teste t- Student. Quando necessário foi 

realizado teste t-Student não pareado. 

Teste de variância ANOVA one way foi devidamente aplicado para análise das 

médias sob uma variável seguida de pós teste de Tukey.  

Teste de variância ANOVA two way foi devidamente aplicado para análise das 

médias sob duas variáveis, seguido de pos teste de Bonferroni.  

Para as análises dos períodos correspondentes à PAM e FC, cada trecho referente ao 

basal, microinjeções, estresse e recuperação foram analisados de maneira independente 

para minimizar interferências estatísticas. 
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2 semanas 2 meses 8 meses 
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190 ±200 g  
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Sham OVX 
Sham OVX Sham OVX 

Sham 

1º. Dia: salina 2º. Dia: estradiol / 

DPN 

3º. Dia:  apenas 

registro 

Para os testes de comportamento, após 2 semanas de OVX ou Sham: 

Estereotaxia 

Habituação

2 dias 5 min 1º.  Dia Pré-exposição

30 min no braço aberto

2º.  Dia teste 

comportamental LTE

Esquiva e fuga

2º.  Dia teste, memória 
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Microinjeções

Eutanásia  
Confirmação dos 

locais de 

20 á 30 min 15 min

Basal

Microinjeções

Estresse

15 min

Recuperação 

30 min

Figura 18: Fluxograma dos experimentos realizados nesse trabalho. 
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4- RESULTADOS 

4.1- Efeito da OVX sobre o ganho de peso dos animais 

Todos os animais submetidos ao protocolo cirúrgico de ooforectomia sobreviveram. 

A figura 19 mostra que o procedimento de castração induziu o ganho de peso dos animais 

nos grupos estudados. Os animais do grupo Sham 2 semanas ganharam 12,85 % de peso, 

enquanto que os animais do grupo OVX 2 semanas ganharam 31,85 %, sendo a diferença 

de ganho de peso entre esses dois grupos de 149% (t=19,46; p= < 0,0001).  

Os animais pertencentes ao grupo Sham 2 meses mostraram ganho de peso de 18%, 

já os animais OVX 2 meses apresentaram 47% de ganho. Quando comparados, os animais 

OVX 2 meses mostraram 153% de ganho de peso em comparação aos animais Sham 2 

meses (t=16,35; p = < 0,000137). 

Animais relativos ao grupo Sham 8 meses tiveram 48% de ganho de peso, em 

contrapartida os animais provenientes do grupo OVX 8 meses tiveram aumento de 82 % 

de seu peso. Quando comparados, animais do grupo OVX 8 meses expuseram 68% mais 

peso que os animais Sham 8 meses (t=6,526; p=< 0,0001).  

Tomados em conjunto, a privação hormonal procedente da ablação ovariana bilateral 

foi capaz de promover um desequilíbrio metabólico, elevando o peso corporal dos animais 

estudados. Observa-se que o aumento de peso é gradual proporcionalmente ao tempo de 

privação hormonal. 
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Figura 19: Efeito da OVX sobre o ganho de peso (g) dos animais. Valores numéricos 

sobre as barras mostram média ± EPM. * mostra diferença significativa entre os grupos, 
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teste t-Student para p<0,05, e # grupo OVX 8 meses e os demais grupos, ANOVA one 

way seguido de pós teste de Bonferroni. 

 

4.2- Efeito da OVX sobre o peso uterino dos animais 

A figura 20 reproduz que a excisão bilateral dos ovários conferindo uma condição de 

hipoestrogenismo, promove atrofia uterina nos três grupos analisados. Para o grupo 

estudado duas semanas após OVX nota-se redução de 187% no peso relativo do útero por 

100 g de peso do animal, evidenciando nas barras cinza e preta da figura 20 (t=30,87; p= < 

0,0001). O grupo estudado após dois meses de OVX também apresentou diminuição 

significativa dos valores de peso uterino por 100 g, totalizando 338% observado nas 

barras vermelha e vermelha quadriculada (t=21,57; p=< 0,0001). Já os animais analisados  

8 meses após OVX, os valores foram ainda mais reduzidos, perfazendo 1785%, vistos 

nas barras azul e azul quadriculado (t=33,51; p=< 0,0001). 

Importante ressaltar que o índice uterino funciona como parâmetro para avaliação 

de queda nos níveis plasmáticos de estradiol, visto que a musculatura uterina, bem como 

seus epitélios de revestimento dependem intimamente das influências hormonais para sua 

hipertrofia cíclica nos períodos reprodutivos. 
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Figura 20: Efeito da OVX sobre o índice uterino em animais 2 semanas, 2 meses e 8 

meses. Valores sobre as barras mostram média ± EPM. * mostra diferença estatística pelo 

teste t-Student para p<0,05. 

Para facilitar a compreensão dos próximos dados, serão expostos primeiramente os 

resultados autonômicos referentes aos animais com 2 semanas castração seguidos dos 
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animais com 2 semanas de castração que receberam agonista para receptor-ER-β (DPN), 

posteriormente os animais com 2 meses de castração e por último os animais com 8 meses 

de castração. Ao final da exposição destes, serão expostos resultados comportamentais 

realizados com animais com 2 semanas de castração. 

4.3- Efeito da microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/100nl) na CeA do grupo 

Sham com 2 semanas de cirurgia fictícia sobre respostas autonômicas da PAM 

e FC  

Em primeira apreciação, demonstraremos as alterações autonômicas durante os três 

dias de experimentação ocorridas nos animais sham. Procedendo-se análise sobre os 

valores basais da PAM, o tratamento com de E2 (0,5 pmol/100nl) promoveu reduções 

significativas nos valores basais 24 horas após administração de E2, ao longo do tempo 

quando comparado ao dia que se administrou salina e E2 visualizado na figura 21-A (F (4, 

32) = 4,399; P = 0,0060) nessas condições, observamos interação entre o tempo de registro 

e o dia de tratamento (F (8, 64) = 3,133; p = 0,0047). 

Percebe-se que os níveis pressóricos se mantêm inferiores por todo o registro 24h 

após microinjeção de E2, demonstrado pela linha verde na figura 21-A. Os níveis de PAM 

para o dia que se administrou E2 se mantiveram similares ao primeiro dia de experimento 

onde se administrou salina. Para o período referente ao estresse por contensão/jato de ar, 

os valores de PAM 24h após E2 se mantiveram inferiores durante o tempo de registro (F 

(4, 32) = 4,577; p = 0,0049) e para o fator tratamento (F (2, 16) = 4,292; p = 0,0322), não 

mostrando interação entre o tempo de registro e dia de tratamento (F (8, 64) = 0,6513; p = 

0,7317). 

Interessantemente, para o parâmetro de FC não observamos alterações no período 

basal (F (2, 16) = 2,192; p = 0,1441). Porém, administração de E2 (0,5 pmol/ 100 nl) 

promoveu maior resposta ao estresse por contensão/jato de ar tanto no dia de tratamento 

(F (2, 16) = 10,66; p = 0,0011) quanto 24 horas após, comparados ao primeiro dia de 

experimento, onde foi microinjetado salina.Porém, não houve interação entre os fatores 

(F (8, 64) = 0,7905; p = 0,6128) (figura 21-B).  
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Figura 21: Efeito da microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/100 nl) na CeA de ratas com 

2 semanas de cirurgia sobre a PAM e FC durante os três dias de experimento. (A) mostra 

registros da PAM durante os três dias de experimento; linha preta microinjeção de salina, 

linha vermelha; microinjeção de E2 e linha verde registro 24h pós E2; (B) mostra registro 

da FC durante os três dias de experimento. As linhas seguem os mesmos padrões de cores 

utilizados para a PAM e FC. Valores são mostrados em média ± EPM. * mostra diferença 

estatística pelo teste ANOVA two way seguido de pós teste de Tukey, para p < 0,05.  
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Figura 22: Alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e 

frequência cardíaca (FC), A, após a microinjeção de E2 (0,5 pmol/100nl) na CeA e B, 24 

horas após administração de E2. Representação da janela de visualização do software Lab 

Chart® durante o registro original de pressão e frequência cardíaca. No primeiro canal 

em vermelho, é possível observar a PAP; no segundo canal em azul, a PAM e no terceiro, 

em verde, a FC e quarto canal, em rosa, a análise dos ciclos de pulsos pressóricos e 

recontagem da FC.  

4.4- Efeito da microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/100 nl) na CeA de ratas OVX 

com 2 semanas de castração sobre respostas autonômicas da PAM e a FC  

De maneira similar ao observado nos animais do grupo sham, a figura 23-A mostra 

que o tratamento bilateral com de E2 (0,5 pmol/ 100 nl) promoveu redução nos valores 

basais de PAM 24h após E2 comparado ao tratamento com salina. Porém, também 

observamos reduções no dia de microinjeção com E2 (F (2, 16) = 8,604; p = 0,0029), mas 

A 

B 
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sem interação entre os fatores (F (8, 64) = 1,325; p = 0,2473). Em resposta ao estresse, 

observamos respostas pressóricas inferiores no dia de microinjeção com E2 quanto 24h 

após, tanto ao longo do tempo (F (4, 32) = 5,922; p = 0,0011) quanto dia de tratamento (F 

(2, 16) = 4,974; p = 0,0209) havendo interação entre os dois parâmetros (F (8, 64) = 4,935; p 

< 0,0001). 

Analisando os valores referentes a de FC na figura 23-B, evidenciamos valores 

basais reduzidos somente 24h após microinjeção com E2 (F (2, 16) = 25,60; p < 0,0001) sem 

interação entre os fatores (F (8, 64) = 0,5496; p = 0,8146). Já em relação ao período de 

estresse percebemos maior responsividade tanto para o dia de microinjeção com E2 

quanto 24h após (F (2, 16) = 5,310 P = 0,0170) sem interação entre os fatores (F (8, 64) = 

1,029; p = 0,4235). 
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Figura 23: Efeito da microinjeção bilateral com 100 nl de E2 (0,5 pmol) na CeA de ratas 

OVX com privação hormonal de 2 semanas sobre a PAM e FC durante os três dias de 

experimento. (A) mostra registros da PAM durante os três dias de experimento; linha 

preta microinjeção de salina, linha vermelha; microinjeção de E2 e linha verde; registro 

24h pós E2 e (B) mostra registro da FC durante os três dias experimento. As linhas seguem 

os mesmos padrões de cores utilizados para a PAM e FC. Valores mostram média ± EPM. 

* mostra diferença estatística entre o dia onde se administrou salina e 24h pós E2; # mostra 
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diferença estatística entre o dia que se administrou E2 e o dia que se administrou salina, 

pelo teste ANOVA two way seguido de pós teste de Tukey, para p < 0,05.  

 Para melhor visualização a figura 24-A mostra alterações decorrentes da 

microinjeção in situ com E2 na CeA sobre respostas autonômicas ao estresse. Procedemos 

a análise entre os deltas de variações da PAM e FC e evidenciamos que houveram maiores 

respostas ao estresse por contensão/jato de ar 24h pós E2 ao longo do tempo de registro 

no grupo OVX, para os valores pressóricos (F (3, 120) = 12,22; p < 0,0001) não havendo 

interação entre os parâmetros (F (12, 128) = 0,8677; p = 0,5813). A análise da área sob a 

curva confirma nossos dados (F (12, 120) = 0,1342; p = 0,9998). 

Os valores das variações da FC mostraram-se significativamente mais responsivos 

no grupo OVX 24h após E2 comparado ao grupo sham 24h após E2 e dos demais grupos 

(F (3, 120) = 29,17; p < 0,0001). Não houveram alterações observadas ao longo do tempo 

de registro de estresse (F (4, 40) = 0,2612; p = 0,9011) nem interação entre os parâmetros 

(F (12, 120) = 0,2034; p = 0,9981) (figura 24-B). 
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Figura 24: Comparação entre os deltas de variações da PAM e FC entre os grupos 

sham 2 semanas e grupo OVX 2 semanas após tratamento bilateral com E2 (0,5 pmol/ 

100 nl) e decorridos 24h. Os dados são expressos em média ± EPM. Em (A), * mostra 

diferença estatística entre OVX 24h pós E2 e os demais grupos; em (B) * mostra 

diferença estatística entre OVX 24h após E2 e os demais grupos, pelo teste ANOVA 
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two way seguido de pós teste de Tukey; área sob a curva ANOVA one way seguido 

de pós teste de Tukey, para p ≤ 0,05. 

 

 

Figura 25: Alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e 

frequência cardíaca (FC), A, após a microinjeção de E2 (0,5 pmol/100nl) na CeA e B, 24 

horas após administração de E2. Representação da janela de visualização do software Lab 

Chart® durante o registro original de pressão e frequência cardíaca. No primeiro canal 

em vermelho, é possível observar a PAP; no segundo canal em azul, a PAM e no terceiro, 

em verde, a FC. 

 

 

A 
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4.5- Efeito da microinjeção bilateral de agonista de receptor ER-β (DPN) (0,5 

pmol/ 100 nl) na CeA de ratas sham com 2 semanas de cirurgia fictícia sobre 

respostas autonômicas da PAM e FC. 

Visando identificar qual receptor estaria envolvido em tais respostas autonômicas, 

administramos o mesmo volume e concentração de um agonista de receptor ER-β (DPN). 

Ao observar a figura 26-A, tomando-se como controle o dia de tratamento com salina, 

notamos houve redução dos valores de PAM no dia de administração de DPN (F (2, 14) = 

7,425; p = 0,0063) antes mesmo de sua administração. Porém, a microinjeção de DPN 

não promoveu alterações com 24h. Apesar das reduções observadas, quando comparamos 

ao dia de tratamento com salina, concluímos que o DPN não alterou as respostas dos 

períodos basais da PAM. Dados mostrados na figura 26-A. 

Apesar de na figura 26-A observamos valores pressóricos ao estresse mais elevados 

no dia de microinjeção com veículo, tanto ao longo do tempo de registro (F (4, 28) = 3,810= 

4,313; p = 0,0135) quanto referente ao dia de tratamento, em comparação ao dia de 

administração de E2 e 24h após (F (2, 14) = 4,313; p = 0,0347), ao analisarmos os valores 

reminiscentes aos deltas de variações, não observamos quaisquer diferenças entre os dias 

de microinjeções (F (2, 14) = 1,348; p = 0,2915), ou interação entre os parâmetros (F (8, 56) 

= 0,8905; p = 0,5305). 

 Já quando analisamos o período basal referente a FC (figura 26-B), não observamos 

alterações entre os dias de tratamento (F (2, 14) = 2,267; p = 0,1403) nem interação entre 

os fatores (F (8, 56) = 0,4444; p = 0,8890). Contudo em consideração ao período do registro 

referente ao estresse, percebemos valores mais elevados no dia 24h após E2 comparado 

ao dia de tratamento com salina não se diferindo do dia em que se microinjetou E2 (F (2, 

14) = 4,442; p = 0,0321) e não interação entre os fatores (F (8, 56) = 0,5125; p = 0,8420). 
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Figura 26: Efeito da microinjeção bilateral de agonista de receptor β (DPN) (0,5 pmol/ 

100 nl) na CeA de ratas sham. (A) mostra alterações na PAM durante os três dias de 

experimento; linha preta microinjeção de Veículo, linha vermelha; microinjeção de DPN 

e linha verde; registro 24h pós E2 e (B) mostra alterações da FC durante o experimento. 

As linhas seguem os mesmos padrões de cores utilizados para a PAM e FC. Valores 

expressos em média ± EPM. Em (A), * mostra diferença estatística entre o dia de 

tratamento com DPN e o dia de tratamento de veículo; e # mostra diferença estatística 

24h após E2 e o dia de tratamento com veículo; e em B * mostra diferença entre 24h após 

E2 e o dia de tratamento com veículo, pelo teste ANOVA two way seguido de pós teste 

de Tukey, para p < 0,05.  
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Figura 27: Alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e 

frequência cardíaca (FC), A, após a microinjeção de DPN (0,5 pmol/100nl) na CeA e B, 

24 horas após administração de E2. Representação da janela de visualização do software 

Lab Chart® durante o registro original de pressão e frequência cardíaca. No primeiro 

canal em vermelho, é possível observar a PAP; no segundo canal em azul, a PAM e no 

terceiro, em verde, a FC. 

4.6- Efeito da microinjeção bilateral com agonista de receptor ER-β (DPN) (0,5 

pmol/ 100 nl) na CeA de ratas OVX com 2 semanas de castração sobre respostas 

autonômicas da PAM e FC. 

 

Na figura 28-A podemos observar de maneira similar ao ocorrido com o grupo sham 

que houve redução nos níveis de PAM no dia de tratamento com DPN antes mesmo a 

administração da droga quando comparado ao dia de tratamento com veículo (F (2, 24) = 

12,57; p = 0,0002) não havendo interações entre os fatores (F (8, 96) = 1,196; p = 0,3095). 

A 
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Contudo, 24h após DPN, nota-se reduções ainda maiores na PAM dos animais quando 

comparado ao dia de tratamento com veículo, bem como ao dia de tratamento com DPN. 

Na figura 29-A, procedendo análise doo período referente ao estresse, no dia de 

tratamento com veículo, observamos maiores picos de PAM quando comparado aos 

demais dias de tratamentos, (F (2, 24) = 8,658; p = 0,0015) não havendo interação entre os 

fatores (F (8, 96) = 0,3076; p = 0,9615). Porém, as análises sobre os deltas de variação da 

PAM não mostraram quaisquer diferenças quanto ao dia de tratamento (F (3, 38) = 0,7980; 

p = 0,5027). 

A figura 28-B mostra mudanças ocorridas sobre a FC. Podemos observar para os 

valores basais, que após 24h de E2 os valores referentes à FC encontram-se reduzidos em 

comparação aos dois primeiros dias de tratamentos, onde se administrou veículo ou DPN 

(F (2, 24) = 6,823; p = 0,0045) não sendo observada interação entre os fatores (F (8, 96) = 

0,7431; p = 0,6533). Já a análise sobre o período de estresse, não foram verificadas 

diferenças para o dia de tratamento (F (3, 38) = 2,322; p = 0,0906). 
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Figura 28: : Efeito da microinjeção bilateral com  (0,5 pmol/ 100 nl) agonista de receptor 

ER-β (DPN) na CeA de ratas OVX. (A) mostra alterações na PAM durante os três dias 

de experimento; linha preta microinjeção de salina, linha vermelha; microinjeção de DPN 

e linha verde; registro 24h pós E2 e (B) mostra alterações da FC durante o experimento. 

As linhas seguem os mesmos padrões de cores utilizados para a PA. Valores numéricos 

seguindo mesma coloração das linhas gráficas mostram média ± EPM. Em A, * mostra 

diferença estatística entre o dia de administração de DPN e o dia de administração de 

veículo, e # mostra diferença estatística após 24h e o primeiro dia e em B, * mostra 
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diferença entre 24h após E2 e os demais dias, pelo teste ANOVA two way seguido de pós 

teste de Tukey, para p < 0,05.  

 

 Apesar das pequenas alterações observadas nos registros de PAM e FC nos grupos 

submetidos às microinjeções de DPN (0,5 pmol/ 100 nl) na CeA, tanto animais sham 

quanto animais OVX não mostraram quaisquer diferenças quando estudado o delta de 

variações dos valores referente à PAM (F (3, 38) = 1,900; p = 0,1460) e FC (F (3, 38) = 0,8448; 

p = 0,4779) como pode ser visualizado na figura de número 29-A e B. 
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Figura 29: Comparação entre os deltas de variações da PAM e FC entre os grupos sham 

2 semanas e grupo OVX 2 semanas após microinjeção bilateral de DPN. Os dados são 

expressos em média ± EPM. Para este grupo de estudo não foram observadas diferenças 

estatísticas pelo teste ANOVA two way seguido de pós teste de Tukey, para p ≤ 0,05. 
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Figura 30: Alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e 

frequência cardíaca (FC), A, após a microinjeção de DPN (0,5 pmol/100nl) na CeA e B, 

24 horas após administração de E2. Representação da janela de visualização do software 

Lab Chart® durante o registro original de pressão e frequência cardíaca. No primeiro 

canal em vermelho, é possível observar a PAP; no segundo canal em azul, a PAM e no 

terceiro, em verde, a FC. 

 

4.7-  Efeito da microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/ 100nl) na CeA de ratas 

sham com 2 meses de cirurgia fictícia sobre respostas autonômicas da PAM e 

a FC. 

Ao estudarmos os efeitos desencadeados pela administração de E2 (0,5 pmol/ 100nl)  

na CeA sobre os valores basais da PAM das ratas pertencentes ao grupo sob 2 meses de 

cirurgia fictícia (sham) na figura 31-A, notamos reduções significativas após 24h 
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comparado ao dia de tratamento com salina, (F (2, 16) = 7,985; p = 0,0039) não havendo 

interação entre os fatores (F (6, 48) = 0,3988; p = 0,8762). Entre o dia de tratamento com 

E2 e o dia de tratamento com salina não houveram diferenças. Quando analisamos as 

respostas da PAM ao estresse na figura 31-A, observamos níveis menores da PAM 24h 

após microinjeções de E2 ao longo do tempo de registro sob estresse comparado ao dia de 

tratamento com salina ou E2 (F (4, 32) = 4,920; p= 0,0033) existindo interação entre os 

fatores (F (8, 64) = 3,220; p = 0,0039). 

Não observamos alterações para os valores de FC nos períodos basais (F (2, 16) = 

0,5516; p= 0,5866) ou de estresse (F (2, 16) = 3,092; p= 0,0732) (figura 31-B). 
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Figura 31: Efeito da microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/ 100 nl) na CeA de ratas sham 

2 meses de cirurgia sobre a PAM e FC. (A) mostra alterações na PAM durante os três 

dias de experimento; linha preta, microinjeção de salina; linha vermelha, microinjeção de 

E2 e linha verde, registro 24h pós E2 e (B), mostra alterações da FC durante experimento. 

As linhas seguem os mesmos padrões de cores utilizados para a PAM e FC. Valores 

mostram média ± EPM. * mostra diferença estatística entre o dia 24h pós E2 e o dia de 

tratamento com salina e E2; pelo teste ANOVA two way seguido de pós teste de Tukey, 

para p < 0,05. 
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Figura 32: Alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e 

frequência cardíaca (FC), A, após a microinjeção de E2 (0,5 pmol/100nl) na CeA e B, 24 

horas após administração de E2. Representação da janela de visualização do software Lab 

Chart® durante o registro original de pressão e frequência cardíaca. No primeiro canal 

em vermelho, é possível observar a PAP; no segundo canal em azul, a PAM e no terceiro, 

em verde, a FC. 

4.8-  Efeito da microinjeção bilateral com E2 (0,5 pmol/ 100 nl) na CeA de ratas 

OVX com 2 meses de castração sobre respostas autonômicas da PA e FC. 

A figura 33-A ilustra a administração de 100 nl (0,5 pmol/100 nl) de E2 na CeA das 

ratas pertencentes ao grupo sob 2 meses de privação hormonal (OVX), onde nota-se 

reduções da PAM 24h após tratamento com E2 comparado ao dia que se tratou com salina 

(F (2, 26) = 11,39; p = 0,0003) sem interações entre os fatores (F (8, 104) = 1,509 p; = 0,1631). 

Nas respostas da PAM ao estresse, observamos valores reduzidos da PAM 24h após 
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tratamento com E2 comparadas ao dia de tratamento com salina (F (2, 26) = 5,447; p = 

0,0106). Foram observadas diferenças ao longo do tempo de registro sob estresse (F (4, 52) 

= 8,904; p< 0,0001) sem interação entre os fatores (F (8, 104) = 0,3618; p= 0,9383). 

A figura 33-B ilustra as respostas da FC. Observamos reduções nos valores basais 

24h após microinjeções de E2 comparado ao dia de tratamento com salina (F (2, 30) = 15,91; 

p< 0,0001) não havendo diferença entre o dia de tratamento com E2 e o dia de tratamento 

com salina. Não foram observadas diferenças ao longo do tempo de registro (F (4, 60) = 

1,557; p = 0,1974) nem interação entre os fatores (F (8, 120) = 0,4432; p = 0,8928). Ao 

ponderar sobre as alterações ocorridas na FC sob o período de estresse, não verificamos 

quaisquer mudanças (F (2, 30) = 0,3067; p = 0,7382). 
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Figura 33: Efeito da microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/ 100 nl) na CeA de ratas OVX 

2 meses sobre a PAM e FC. (A) mostra alterações na PA durante os três dias de 

experimento; linha preta microinjeção de salina, linha vermelha; microinjeção de E2 e 

linha verde; registro 24h pós E2 e (B) mostra alterações da FC durante experimento. As 

linhas seguem os mesmos padrões de cores utilizados para a PA. Valores mostram média 

± EPM. * mostra diferença estatística entre o dia 24h pós E2 e os onde se administrou 

salina. Teste ANOVA two way seguido de pós teste de Tukey, para p < 0,05. 

 A análise dos deltas de variações da PAM dos grupos sham 2 meses e OVX dois 

meses (34-A), observamos que apesar da queda dos valores basais, o grupo OVX 

praticamente não apresentou maior responsividade ao momento de estresse nos dias de 
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tratamento com E2 e após 24h, como observado nos animais do grupo com 2 semanas. 

Notamos na figura 34-B que, os animais sham 2meses: 24h após E2 mostraram maiores 

respostas taquicárdicas ao estresse que os demais grupos, menos quando comparado ao 

grupo OVX 2 meses: 24h após E2 (F (3, 41) = 3,496; p = 0,0239). Os valores relacionados 

à FC observamos maior responsividade no grupo sham 2 meses:24h após E2 (F (3, 45) = 

2,930; p = 0,0437).  
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Figura 34: Correlação entre os deltas de variações da PAM e FC entre os grupos sham 2 

meses e grupo OVX 2 meses após microinjeção bilateral de E2 ( 0,5 pmol/ 100 nl) e 

decorridos 24h. Os dados são expressos em média ± EPM. Em (A), * mostra diferença 

estatística entre sham 2 meses 14h após E2 e sham 2 meses; OVX 2 meses: E2 e em (B), 

* mostra diferença estatística entre sham 2 meses: 24h após E2 e os demais grupos. 

ANOVA two way seguido de pós teste de Tukey, para p ≤ 0,05. 
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Figura 35: Alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e 

frequência cardíaca (FC), A, após a microinjeção de E2 (0,5 pmol/100nl) na CeA e B, 24 

horas após administração de E2. Representação da janela de visualização do software Lab 

Chart® durante o registro original de pressão e frequência cardíaca. No primeiro canal 

em vermelho, é possível observar a PAP; no segundo canal em azul, a PAM e no terceiro, 

em verde, a FC. 

 

4.9-  Efeito da microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/ 100 nl) na CeA em ratas 

Sham com 8 meses de cirurgia fictícia sobre respostas autonômicas da PAM e 

FC. 

A figura 36-A reproduz os dados dos animais do grupo sob cirurgia fictícia (sham) de 

8 meses. Interessantemente esses animais não mostraram redução nos níveis pressóricos 

decorridos 24h de microinjeção de E2 na CeA em seu período basal comparado ao dia de 
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tratamento com salina ou E2 (F (2, 10) = 2,148; p = 0,1674). Ao se analisar o período sob 

estresse, percebemos que não houveram alterações na responsividade 24h após 

tratamento com E em comparação ao tratamento com salina (F (2, 10) = 0,8898; p = 0,4409). 

A análise sobre os valores basais de FC na figura 36-B não revelam quaisquer 

alterações entre os dias de experimentação (F (4, 28) = 1,372 P = 0,2688). Contudo, o estudo 

das respostas ao estresse ao longo do tempo, despontam maiores responsividades (F (4, 28) 

= 2,945; p = 0,0377), mas sem alterações para dia de tratamento com E2 e 24h após, 

comparado ao dia de tratamento de salina (F (2, 14) = 3,700; p = 0,0513).  
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Figura 36: Efeito da microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/ 100 nl) na CeA de ratas sham 

8 meses sobre a PAM e FC. (A) mostra alterações na PA durante os três dias de 

experimento; linha preta microinjeção de salina, linha vermelha; microinjeção de E2 e 

linha verde; registro 24h pós E2 e (B) mostra alterações da FC durante experimento. As 

linhas seguem os mesmos padrões de cores utilizados para a PA. Valores mostram média 

± EPM. Em (A) * mostra diferença estatística entre o dia de tratamento com E2 e dia de 

tratamento salina, # diferença entre 24h após E2 e salina; em (B) * mostra diferença 

estatística ao longo do tempo entre o dia de tratamento com E2 e dia de tratamento salina, 

# diferença ao longo do tempo, entre 24h após E2 e salina; Teste ANOVA two way 

seguido de pós teste de Tukey, para p < 0,05. 
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Figura 37: Alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e 

frequência cardíaca (FC), A, após a microinjeção de E2 (0,5 pmol/100nl) na CeA e B, 24 

horas após administração de E2. Representação da janela de visualização do software Lab 

Chart® durante o registro original de pressão e frequência cardíaca. No primeiro canal 

em vermelho, é possível observar a PAP; no segundo canal em azul, a PAM e no terceiro, 

em verde, a FC. 

4.10- Efeito da microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/ 100 nl) na CeA de ratas 

OVX com 8 meses de castração sobre a PAM e a FC 

A figura 38-A demonstra que, a microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/ 100 nl) nos 

animais sob OVX de 8 meses, não promoveu quaisquer alterações sobre os valores basais 

de PAM nos três dias de experimentação (F (2, 14) = 1,448; p = 0,2682) e também não 

observamos interações entre os fatores (F (8, 56) = 0,7795; p = 0,6224). Contudo no período 

referente à situação de estresse, observamos níveis mais baixos de PAM 24h após 

A 

B 



61 
 

tratamento com E2 (F (2, 14) = 4,364 P = 0,0337) sem interações sobre os fatores (F (8, 56) 

= 0,3068P = 0,9604). 

 Na figura 38-B o estudo das alterações decorrentes da microinjeção E2 sobre a FC 

mostra que não foram encontradas diferenças sobre os valores entre os dias de tratamento 

(F (2, 14) = 2,041 P = 0,1668). Já a análise sobre o período referente ao estresse nos revela 

que o tratamento com E2 também não causou qualquer contenda entre os dias estudados 

(F (2, 14) = 0,8264 P = 0,4579). 
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Figura 38: Efeito da microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/ 100 nl) na CeA de ratas sob 

OVX de 8 meses (OVX) sobre a PAM e FC. (A) mostra alterações na PAM durante os 

três dias de experimento; linha preta microinjeção de salina, linha vermelha; microinjeção 

de E2 e linha verde; registro 24h pós E2 e (B) mostra alterações da FC durante 

experimento. As linhas seguem os mesmos padrões de cores utilizados para a PA. Valores 

mostram média ± EPM. * mostra diferença estatística entre o dia 24h pós E2 e o dia de 

tratamento com salina, # mostra diferença entre o dia de tratamento com E2 e o dia de 

administração de salina. Teste ANOVA two way seguido de pós teste de Tukey, para p < 

0,05.  
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Figura 39: Alterações na pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e 

frequência cardíaca (FC), A, após a microinjeção de E2 (0,5 pmol/100nl) na CeA e B, 24 

horas após administração de E2. Representação da janela de visualização do software Lab 

Chart® durante o registro original de pressão e frequência cardíaca. No primeiro canal 

em vermelho, é possível observar a PAP; no segundo canal em azul, a PAM e no terceiro, 

em verde, a FC. 

 Correlacionando agora os valores entre os deltas de variações da PAM dos três 

grupos etários de animais OVX (2 semanas, 2 meses e 8 meses) 24h após microinjeção 

bilateral de 100 nl (0,5 pmol/ 100 nl) de E2, observamos na figura 40-A que o delta de 

variação da PAM em resposta ao estresse por contensão/ jato de ar mostra-se reduzido 

nos animais com 8 meses de privação hormonal comparado aos demais grupos (2 semanas 

e 2 meses) confirmado com análise da área sob a curva demonstrado na figura 40-B (F (2, 

23) = 4,343; p = 0,0251). Já na figura 40-C, podemos visualizar que de maneira similar, a 
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FC mostra-se com delta de variação reduzido 24h após administração in sito de 100 nl 

(0,5 pmol) de E2 no grupo OVX 8 meses confirmado através da análise da área sob a 

curva (figura 40-D) (F (2, 30) = 10,86; p = 0,0003).  
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Figura 40: Comparação entre os deltas de variações de PAM (A e B) e FC (C eD ) após 

24h da administração de E2 (0,5 pmol/ 100 nl) na CeA de ratas OXX de diferentes tempos 

de OVX. Em (A), * mostra diferença significativa entre OVX 8 meses e os demais grupos, 

em (B) * mostra diferença entre OVX 8 meses e 2 semanas, e # diferença entre OVX 2 

meses e OVX 2 semanas; Em (C), * mostra diferença de OVX 8 meses e os demais grupos 

e em (D), * mostra diferença entre OVX 2 semanas e OVC 8meses, e # mostra diferença 

entre OVX 2 meses e OVX 8 meses. Resultados expressos em média ± EPM. Teste 

ANOVA two way seguido de pós teste de Tukey para e Anova one way seguida de pós 

teste de Tukey para análise da área sob a curva p< 0,05. 
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4.11- Ovariectomia e comportamento  

Para melhor compreensão dos dados, na primeira sessão dos resultados 

referentes ao comportamento no LTE, descreveremos os testes comportamentais 

realizados no LTE nos animais OVX e sham após microinjeção bilateral de 100 nl 

de salina. 

 Em nosso estudo, pode ser observado (Figura 41) que no teste de esquiva inibitória 

os animais pertencentes ao grupo OVX, sob OVX de 2 semanas, após microinjeção de 

salina, mostraram relativo aumento no tempo de latência de saída do braço fechado ao 

longo das tentativas, na esquiva 2 (Esq 2), quando comparados aos animais sham na Esq 

2 (F (2, 44) = 5,550; p = 0,0071). O tempo de latência eleva-se gradualmente nos três testes 

para os animais OVX. Já para os animais pertencentes ao grupo controle (sham), não foi 

verificada qualquer alteração. O fator castração mostrou diferença (F (1, 22) = 6,260; p = 

0,0203) e houve interação entre os fatores (F (2, 44) = 3,818; p = 0,0296). Resultado este 

sugerindo que animais castrados tendem a um comportamento mais ansioso apresentando 

elevações no tempo de latência de saída do braço fechado do LTE. 
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Figura 41: Teste de esquiva inibitória no LTE. Média (± EPM) das latências (em 

segundos) de saída do braço fechado do LTE (LB, Esq 1 e Esq 2) de ratas sham (n= 10) 

e submetidas à OVX (n= 14). * Diferença estatística após teste ANOVA one way entre 

animais de mesmo grupo (OVX) e # mostra diferença significativa entre os animais OVX 

e sham no teste esquiva 2 pelo teste ANOVA two way seguido de pós teste de Sidak’s para 

p < 0,05. 

 A figura 42 mostra o comportamento das ratas no teste de fuga realizado no LTE. 

Não houve diferença entre o tempo de latência de saída do braço aberto ao longo das 



65 
 

tentativas dentro do mesmo grupo (sham F (2, 21) = 0,04907; p = 0,9522) e (OVX F (2, 33) 

= 0,07861; p = 0,9246), assim como também não foi encontrada na comparação entre os 

grupos, indicando que a castração cirúrgica não compromete a resposta de fuga, ou seja, 

estes animais não apresentam transtorno do tipo pânico (F (2, 36) = 0,1371; p = 0,8724). 
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Figura 42: Teste de pânico no LTE. Média (± EPM) das latências (em segundos) de saída 

de um dos braços abertos do LTE (F1, F2 e F3) de ratas sham (n= 9) e submetidas à OVX 

(n= 13). ANOVA one way, com pós-teste de Tukey, e ANOVA two way, com pós-teste 

de Sidak’s (p<0,05). 

 Transcorridos 24h dos experimentos realizados no LTE, procedeu-se a realização 

do teste de memória de esquiva inibitória (figura 43-A) e fuga (figura 43-B). Analisando 

os dados mostrados no painel 43-A percebemos diferenças no tempo de latência de saída 

do braço fechado (t=10,21 p =< 0,0001) o que se traduz em uma maior resposta de ansiedade 

dos animais deste grupo não afetando a memória de ansiedade desses animais comparados 

ao teste de esquiva do dia anterior. Para os valores no tempo de latência da fuga, apesar 

de valores médios menores observados nos animais OVX não houve diferença 

significativa quando comparado aos animais sham (t=0,3226 0,7502). 
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Figura 43: Teste de memória de esquiva inibitória (A) e fuga (B) no LTE após 24 horas. 

Valores numéricos acima das barras indicam média (± EPM) das latências (em segundos) 

de saída dos braços fechado (A) e aberto (B) de ratas sham (n= 11) e OVX (n= 15), após 

microinjeção bilateral de 100 nl de salina na amígdala central. * mostra diferença 

significativa no tempo de latência de saída do braço fechado entre os grupos sham e OVX. 

Teste t Student não pareado (p<0,05). 

 As próximas sessões deste trabalho serão apresentados os dados referentes 

aos testes comportamentais realizados no LTE para animais sham e OVX com duas 

semanas de OVX ou cirurgia fictícia, 20 minutos após a tratamento com E2 (0,5 

pmol/100 nl) na CeA. 

 A figura 44 mostra a resposta do teste de esquiva inibitória onde pode ser 

observado que ao longo do experimento houve aumento no tempo de latência de saída do 

braço fechado pelas ratas OVX durante as tentativas (F (2, 42) = 16,68; p < 0,0001), apesar 

de não terem sido observadas interações entre o fator tempo e tratamento. Mesmo assim, 

as mudanças ocorridas no (esq 2) sugerem comportamento mais ansiogênico nos animais 

castrados. De maneira sutil o grupo sham mostrou pequena elevação entre a Esq 1 e a Esq 

2 (F = 5,959; p = 0,0089). Porém, animais do grupo OVX apresentaram elevação ainda 

maior, principalmente na Esq 2.  



67 
 

L
a

t
ê

n
c

ia
 (

s
e

g
u

n
d

o
s

)

B L E s q  1 E s q  2

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

s h a m  e s t r a d io l ,  n = 9

O V X  e s tr a d io l ,  n = 1 4
1 8 5 ,8  3 6 , 3

2 0 , 6  4 , 2

*



1 6   3 , 3

8 , 8   2 , 5

#

 

Figura 44: Teste de esquiva inibitória no LTE. Valores numéricos acima das barras 

mostram média (± EPM) das latências (em segundos) de saída do braço fechado do LTE 

(LB, Esq 1 e Esq 2) sham (n= 9) e OVX (n= 14) após microinjeção bilateral de E2 (0,5 

pmol/100 nl). ♦ Diferença estatística entre as tentativas do mesmo grupo (OVX), por 

ANOVA one way, com pós-teste de Tukey (p<0,05). * Diferença estatística entre os grupos 

(sham x OVX) na mesma tentativa, ANOVA two way, com pós-teste de Tukey; # mostra 

diferença significativa entre tentativas no mesmo grupo (sham), ANOVA one way com 

pós teste de Bonferroni, (p<0,05). 

 

 Curiosamente, em relação ao teste de pânico avaliado após microinjeção bilateral 

de E2 (0,5 pmol/100 nl), quando avaliado através do tempo de latência de fuga do braço 

aberto para o braço fechado do LTE, observamos tempos de latência maiores no grupo 

OVX quando comparado ao grupo controle sham (F (1, 60) = 13,05; p = 0,0006).  
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Figura 45: Teste de fuga no LTE após a microinjeção de E2 (0,5 pmol/100 nL) na CeA 

de ratas sham e OVX. Valores numéricos sobre as barras mostram média (± EPM) das 

latências (em segundos) de saída de um dos braços abertos do LTE (F1, F2 e F3) de sham 

(n= 8) e OVX (n= 14). ANOVA two way, com pós-teste de Tukey para p<0,05. 

 O teste de memória de esquiva inibitória (figura 46-A) e fuga, (figura 46-B 

realizado 24h após o experimento no LTE e 24h após microinjeção bilateral de E2 (0,5 

pmol/100 nl), mostrou um aumento no tempo de latência de saída do braço aberto dos 

animais OVX quando comparado aos animais sham e manteviveram a memória de 

ansiedade verificada no dia anterior (t=26,97 < 0,0001). Na figura 46-B observamos 

também uma elevação no tempo de latência de saída do braço aberto para os animais do 

grupo OVX quando comparados ao grupo sham (t=2,108 p = < 0,0452). 
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Figura 46: Teste de memória de esquiva inibitória (A) e fuga (B) no LTE após 24 horas. 

Valores numéricos acima das barras indicam Média (± EPM) das latências (em segundos) 

de saída dos braços fechado (A) e aberto (B) de ratas sham (n= 11) e OVX (n= 15), após 

microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/100 nl)  na CeA. * mostra diferença significativa 
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na no tempo de latência de saída do braço fechado entre os grupos sham e ovx. Teste t 

Student não pareado (p<0,05). 

 E última análise no LTE, no intuito de reforçar nossos pensamentos acerca do 

estradiol mediando reações de ansiedade em ratas, a figura 47 mostra aumento no tempo 

de latência de saída do braço fechado de ratas OVX ao longo das tentativas, 20 minutos 

após microinjeção bilateral de E2 confrontadas com ratas OVX que receberam tratamento 

de salina (F (2, 52) = 27,34; p < 0,0001) sugerindo comportamento mais ansiogênico em 

animais que receberam tratamento com E2. 
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Figura 47: Teste de esquiva inibitória no LTE. Valores numéricos acima das barras 

mostram média (± EPM) das latências (em segundos) de saída do braço fechado do LTE 

(LB, Esq 1 e Esq 2) sham (n= 14) e OVX (n= 14) após microinjeção bilateral de E2 (0,5 

pmol/ 100 nl) . ♦ Diferença estatística entre as tentativas do mesmo grupo (OVX E2), por 

ANOVA one way, com pós-teste de Tukey (p<0,05). * Diferença estatística entre os grupos 

(OVX salina x OVX E2) na mesma tentativa, ANOVA two way, com pós-teste de Tukey; 

# mostra diferença significativa entre tentativas no mesmo grupo (OVX salina), ANOVA 

one way com pós teste de Bonferroni, (p<0,05). 

 

 

Campo aberto 

 

 Ao efetuarmos o estudo do comportamento de locomoção dos animais fazendo 

uso do campo aberto (open field), podemos observar na figura 48-A que os animais OVX 



70 
 

após microinjeção de 100 nl de salina, estes locomoveram-se menos que os animais sham 

sob mesmo tratamento. Podemos observar também que 20 minutos após microinjeção 

bilateral de E2 os animais OVX passaram a se locomover na mesma proporção dos 

animais sham (F (2, 38) = 5,232; p = 0,0098).  

 Corroborando com o achado da figura 48-A, a análise sobre a velocidade média 

de locomoção dos animais mostrada na figura 48-B, notamos que animais OVX, após 

microinjeção de salina, locomovem-se mais lentamente que animais sham salina e que 

após 20 min da aplicação de E2 (0,5 pmol/100 nl) na CeA, animais OVX movem-se com 

igual velocidade dos animais sham (F (2, 38) = 4,979; p = 0,0120). 
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Figura 48: Teste de atividade locomotora no CA a partir dos centímetros (cm) percorridos 

e velocidade (cm/ segundo) em cada grupo. Valores numéricos acima das barras mostram 

média (± EPM). * mostra diferença significativa entre os grupos sham salina e OVX 

salina. # mostra diferença significativa entre o grupo OVX salina e OVX E2. ANOVA one 

way com pós teste de Tukey. 

5-  DISCUSSÃO 

 

 Neste estudo, investigamos se diferentes tempos de castração cirúrgica  (2 

semanas; 2 meses e 8 meses) promovem alterações autonômicas cardíacas em ratas 

submetidas ao estresse por contenção/ jato de ar e, qual seria o papel da CeA e do E2 

nessas respostas. Avaliamos também se a OVX ocasionaria disfunção comportamental e 

cognitiva, mais especificamente, transtornos de ansiedade, pânico e comprometimento da 
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memória avaliadas no LTE e campo aberto, bem como ponderamos se o E2 exerceria 

alguma função na mediação de tais comportamentos quando administrado na CeA.  

Como já é conhecido desde o século passado, ratas ovariectomizadas apresentam 

maior ingestão alimentar, elevando sua massa corpórea e apresentando grau elevado de 

tecido adiposo e que a TRH reverte esses efeitos exibindo atividade lipolítica (Richard e 

cols., 1987). Tal implicação sobre a redução de peso em animais sob TRH poderia ser 

atribuído à inibição do peptídeo γ com consequente diminuição da ingestão alimentar 

(Kimura e cols., 2002). Somando-se aos dados obtidos em animais, observações clinicas 

também apontam envolvimento do estradiol na distribuição de massa adiposa em 

mulheres, exibindo maior acúmulo de gordura na região glúteo-femural (Kissebach AH 

e cols., 1985; Zamboni e cols., 1992) e menor na região visceral (Kvist e cols., 1988; 

Zamboni e cols., 1992).  

A perda sistêmica dos hormônios esteroides no período pós menopausa, ou por 

ooforectomia bilateral está associada ao aumento de doenças metabólicas tanto em 

humanos quanto em animais (Tchernof e cols., 2004). É importante destacar também a 

importância dos receptores de E2 e da aromatase em tal observação. Pesquisas realizadas 

com animais knockout para ER-α ou aromatase, revelaram hiperplasia e hipertrofia de 

tecido adiposo, assim como, intolerância à glicose em ambos os sexos (Heine e cols., 

2000; Jones e cols., 2000). Assim, inicialmente, verificamos em nosso estudo que a 

castração cirúrgica, com consequente redução dos níveis hormonais, promovem 

descontrole metabólico ocasionando elevação do peso final dos animais, sendo já 

verificado em trabalhos anteriores, maior adiposidade central destes animais (Fortes, 

2010) . Este ganho é proporcional ao tempo de privação ao qual foram submetidos os 

animais. Em nossa pesquisa, animais com 8 meses pós castração mostraram ganho de 

peso superiores aos demais tempos (figura 19).  

 Verificamos também que a remoção ovariana provocou cessação dos ciclos estrais 

das ratas em estudo, ratificado por esfregaço vaginal segundo (Marcondes e cols., 2001a). 

A confirmação de 10 dias em ausência completa de ciclos estrais, caracterizado por 

presença maciça de leucócitos e muco nos esfregaços vaginais, determinando uma fase 

anovulatótia (diestro), fato já verificado e confirmado através de dosagens plasmáticas de 

E2 em estudos anteriores de nosso laboratório (Fortes, 2010). De tal modo, cada animal 

foi considerado em anestro, sendo adotado como sucesso a remoção dos ovários abolindo 
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ciclos reprodutivos concomitante à redução dos níveis de E2 e consequente atrofia uterina 

verificada pelo índice uterino (Bonilla-Becerra e cols., 2017; Fortepiani e cols., 2003) 

figura 20. 

 Os trabalhos apontam forte modulação estrogênica nas respostas adaptativas ao 

estresse emocional e metabólico e pouco se sabe sobre os mecanismos, substratos 

moleculares e neuroquímicos envolvidos. A CeA é considerada uma importante estrutura 

na mediação das emoções, tais como ansiedade e o estresse. A exemplo disso, a ablação 

bilateral das amígdalas em primatas promovem embotamento emocional (Fortepiani e 

cols., 2003; WEISKRANTZ, 1956). Vários estudos apontam ainda que a CeA está 

associada às respostas autônomas e neuroendócrinas ao estrese, como batimentos 

cardíacos, pressão sanguínea, defecação e secreção de corticosterona em vários animais 

(Iwata e cols., 1987). No presente estudo observamos que após 24h de microinjeção 

bilateral de E2 (0,5 pmol/100 nl) na CeA de animais com cirurgia fictícia de duas semanas 

houveram reduções dos níveis basais de PAM e maior resposta taquicárdica observada ao 

estresse por contensão/jato (Figura 21A e B). Os animais com duas semanas de OVX, 

também exibiram reduções dos valores basais de PAM somando-se a reduções basais da 

FC (figura 23-A e B), apresentando respostas taquicárdicas ainda maiores ao estresse no 

dia da microinjeção e ainda mais elevadas 24 horas após. Contudo, as análises sobre os 

deltas de variações dos valores de PAM e FC desses animais, durante a exposição ao 

estresse por contenção/ jato de ar, mostraram que animais ooforectomizados exibem 

respostas pressóricas e taquicárdicas maiores que animais sham, 24 h após E2 (figura 24 

A e B). Classicamente é documentado na literatura que os estrógenos exercem suas ações 

de duas maneiras distintas, uma ação rápida (não genômica) e uma outra ação lenta 

(genômica) que pode levar horas à dias para ocorrer (Beato, 1989; Deroo & Korach, 

2006). Observam-se em nossos resultados que as respostas autonômicas foram 

verificadas apenas 24 horas após micro injeções de E2 na CeA, o que pode ser interpretado 

com ações do tipo genômica para tal manifestação.  

Na tentativa de identificar qual receptor seria responsável por nossas observações 

administramos o mesmo volume e concentração de agonista seletivo de receptores ER-β. 

Verificamos que após administração de DPN (0,5 pmol/ 100 nl) em animais sham (2 

semanas) houve apenas redução no valor basal da PAM 24h após tratamento com DPN, 

mas ao mesmo tempo, observamos redução do valor basal no dia de administração do 

DPN, o que torna difícil a discussão de nossos dados. Não observamos qualquer alteração 
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sobre a resposta da FC (figura 26 A e B). Já para animais do grupo OVX, nota-se redução 

do nível basal de PAM 24h após a microinjeção de DPN bem como redução no valor de 

FC basal (figura 28 A e B). Entretanto, quando analisamos os deltas de variações tanto 

da PAM quanto da FC não observamos quaisquer diferenças entre os grupos estudados. 

Tal observação pode ser traduzida como maior participação dos receptores α à receptores 

β sobre as respostas autonômicas decorrentes do estresse. Vale destacar que as atividades 

dos receptores de E2 apresentam diferenças no SNC e, que existe na CeA, menor 

incidência de receptores do tipo ER-β quando comparados ao tipo α, o que também 

explicaria os menores efeitos ligados à receptores do tipo β (Lee e cols., 2006; 

Merchenthaler e cols., 2004). Vale destacar que através de ER-α o estradiol tem regulação 

positiva na imunoreatividade em receptores NMDA (Morissette e cols., 2008) e negativa 

sobre receptores AMPA (Le e cols., 2006), já através de ER-β o DPN não regula 

atividades de receptores glutamatergicos. 

  Sabemos que na menopausa ou em situações que envolvam a perda da função 

ovariana começa a se estabelecer um quadro de hipoentrongenismo. Com isso, a hipófise 

anterior secreta maiores volumes de LH e FSH devido à falta de regulação por 

retroalimentação negativa de estradiol, caracterizando um estado de hipogonadismo 

hipergonadotrófico e um aumento na expressão nos RE hipotalâmicos (Butler & Santoro, 

2011). Dessa forma, a maior resposta ao estresse vista nos animais OVX poderia ser 

explicada através de um maior número de RE em resposta ao desequilíbrio hormonal 

desencadeado pela menopausa cirúrgica em um período curto após a perda da função 

ovariana. Verificamos, então, que a resposta ao estresse por contensão/ jato de ar, pode 

apresentar dependência de ações locais de E2 na CeA. Destacam-se ainda que os 

estrogênios podem modular a expressão de outros tipos de receptores via sistema de 

segundo mensageiro, como receptores noradrenérgicos, serotoninérgicos, ocitocinérgicos 

e catecolaminérgicos. Uma maior expressão de receptores catecolaminérgicos 

determinada pela administração local E2 poderia ser a resposta para a maior 

responsividade ao estresse por contensão/jato de ar observada 24h após microinjeção in 

situ de E2. Já os padrões bradicárdicos observados 24h após E2 poderiam ter participação 

da vasopressina, haja visa que já foi caracterizado presença de receptores de V1A de 

vasopressina na CeA e, interessantemente, a vasopressina (AVP) se liga em igual 

afinidade à receptores de ocitocina (OTX) também já identificados na CeA, e produz 

respostas bradicárdicas e de imobilidade em situações estressantes como já verificado em 
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roedores (Roozendaal e cols., 1992). Ademais, estudos mais antigos demonstraram que 

estradiol é capaz de excitar neurônios ocitocinérgicos, mas não vasopressinérgicos 

(Akaishi & Sakuma, 1985a), contudo em 1995, Wang e colaboradores demonstraram que 

estradiol induz a secreção de ocitocina e AVP dos dendritos e corpo celular em neurônios 

magnocelulares do núcleo supraóptico (Wang e cols., 1995). Assim, observa-se fortes 

modulações do E2 sobre os sistemas ocitocinérgigos e vasopressinérgicos, exercendo 

alterações sobre o sistema autonômico no controle da PAM e FC.  

 Baseado nesses achados, através de qual circuito neural a CeA exerceria as 

influencias autonômicas observadas?  

 É referenciado na literatura, que a CeA recebe projeções diretas de uma gama de 

regiões cerebrais. Regiões corticais como córtex insular, ou córtex frontal e outras 

projeções que atingem a CeA de maneira indireta, oriundas do córtex temporal, giro do 

cíngulo, tálamo e outros núcleos subcorticais (Price & Amaral, 1981; Russchen, 1982). 

Ademais, a CeA também ganha projeções intra-nucleares dos núcleos basolateral e 

medial do complexo amigdalóide (Krettek & Price, 1978). Outro ponto a se destacar é 

que a CeA faz projeções neuronais diretas para áreas cardiovasculares do tronco 

encefálico em tal proporção que sugere uma forte influência sobre a função 

cardiovascular e respiratória (Zhang e cols., 1986). Pesquisas realizadas em gatos 

mostram aumentos da PAM e FC após estimulação da CeA (Frysinger e cols., 1984) e 

que sua crio-lesão em gatos evoca uma resposta depressora e bradicárdica após esse 

procedimento (Zhang e cols., 1986).  

Trabalhos como o de Bruce em 1982 e Applegate em 1983 que mostraram em 

experimentos com coelhos que a estimulação elétrica de baixa intensidade desencadeia 

respostas bradicárdicas e hipotensoras seguido de elevação de frequência respiratória bem 

como midríase pupilar, e a administração de metil-atropina (5 mg/kg I.V.) aboliu tais 

observações.(Applegate e cols., 1983; Kapp e cols., 1982). O que ao nosso entendimento 

indica ativação de regiões de projeções parassimpáticas.  

Estudos realizados em ratos, têm mostrado que a estimulação elétrica da CeA 

promove reações bradicárdicas e hipotensoras em animais anestesiados (Mogenson & 

Calaresu, 1973). (Galeno & Brody, 1983) demonstraram após estimulação elétrica da 

CeA profundas respostas cardiovasculares, incluindo bradicardia, mudanças pressóricas 

e de fluxo sanguíneo em leitos vasculares como renal e mesentérico. Outra característica 
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observada nesse trabalho é que a estimulação da CeA apresenta um efeito máximo em 

animais acordados, mas estados de sono ou em animais anestesiados as respostas são 

atenuadas ou mesmo abolidas, mostrando que o estado cerebral apresenta grande 

influência sobre as respostas da CeA (Galeno & Brody, 1983). Jiro Iwata e seus 

colaboradores, demonstraram em 1987, respostas depressoras e bradicárdicas após 

estímulos elétricos na CeA em animais anestesiados, e em animais acordados, a 

microinjeção de L-glutamato na CeA provocou elevação de PA e FC, bem como a 

estimulação elétrica. (Iwata e cols., 1987). 

Com isso, acreditam-se que os aumentos pressóricos e de frequência nos animais 

acordados sejam atribuídos à neurônios locais e não fibras de passagem (Iwata e cols., 

1987). Essas variações nos resultados obtidos poderiam ser devidas à diferenças das 

espécies de animais utilizadas, nas vias ativadas ou estado do animal (anestesiado ou 

acordado) (Yamanaka e cols., 2017b). Na tentativa de elucidar essa questão Yamanaka e 

colaboradores obtiveram resultados pressóricos e taquicardíacos após estimulação 

elétrica e estimulação química através da microinjeção de um antagonista GABAA 

(bicuculina) bem como os mesmos resultados para lesões eletrolíticas dessa região 

(Yamanaka e cols., 2017b). Outras regiões do complexo amigdaloide estimuladas, como 

a BLA, exibiram manifestações hipotensoras e bradicárdicas (Yamanaka e cols., 2017b). 

Yamanaka concluiu então que a depender da região estimulada do complexo amigdaloide 

pode ocorrer tanto respostara hipotensoras e bradicárdicas como hipertensora e 

taquicardias (Yamanaka e cols., 2017b).  

 Os padrões de descarga dos neurônios da CeA estão correlacionados aos ciclos 

cardíacos e respiratórios. As descargas espontâneas da CeA são alteradas após 

estimulação elétrica do seio carotídeo, nervo depressor aórtico, baro e quimiorreceptores. 

Dessa maneira o CeA participaria de um controle parcial da regulação cardiovascular 

(Cechetto e cols., 1983; Cechetto & Calaresu, 1983). 

 Vale notar que tais respostas autonômicas observas em estimulações elétricas ou 

químicas da CeA, fazem parte de processos naturais em situações de estresse mental ou 

físico, como um encontro com o inimigo, que determina uma situação conhecida como 

luta ou fuga, que induz drásticas alterações da PAM e FC. Essas alterações fazem parte 

de um conjunto de mudanças cardiovasculares que são coordenadas autonomicamente 
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(simpático ou parassimpático) associadas com comportamentos defensivos (Yamanaka e 

cols., 2017b). 

 Como já discutido previamente, em situações de estresse, o estímulo 

estressor chega ao sistema nervoso central (SNC) através dos órgãos dos sentidos e a 

resposta a esses estímulos passam através do complexo amigdalóide o qual funciona 

como um gatilho para as respostas hipotalâmicas. Por meio da liberação hormônios-

liberadores de corticotropina (HLC) ativam o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal (HPA), 

que por sua vez secreta hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) pela adeno-hipófise 

atuando sobre o córtex das glândulas suprarrenais incitando a liberação de 

glicocorticoides que são extremamente importantes para a adaptação ao estresse 

(Nemeroff, 1996; Raglan e cols., 2017).   

Os glicocorticoides, então, interagem com seus receptores em múltiplos tecidos-

alvo, incluindo o eixo HPA, onde são responsáveis pela inibição por retroalimentação 

negativa da secreção do ACTH pela pituitária e do HLC a partir do hipotálamo (Pariante 

& Miller, 2001). Ocorre simultaneamente a liberação de catecolaminas pelas medulas das 

suprarrenais que facilitam reações imediatas associadas à uma preparação muscular 

violenta. Não obstante, praticamente os mesmos estímulos que iniciam a resposta do eixo 

HPA também promovem a ativação do sistema catecolaminérgico central, com 

envolvimento principal do A6, que se acredita seja importante na coordenação das 

respostas endócrinas e cognitivas ao estresse (Valentino & Van, 2008).  

 É de extrema importância salientar que o E2 após ligação em seus receptores 

específicos pode modular a funcionalidade de outros receptores específicos, como por 

exemplo o aumento da expressão de receptores glutamatérgicos NMDA, bem como o 

aumento de espinhas dendríticas na região CA1 e CA3 do hipotálamo (Gazzaley e cols., 

1996; Gould e cols., 1990) e do núcleo medial da amígdala (Rasia-Filho e cols., 2004). 

Com a perda da função ovariana, pode ainda haver influências diretas sobre 

sistema serotoninérgico, colinérgico, noradrenérgico, dopaminérgico, ocitocinérgico e 

vasopressinérgico (Norbury e cols., 2003). Essas alterações são restauradas após 

administração de estradiol. (Gazzaley e cols., 1996; Gould e cols., 1990). 

Interessantemente o estradiol modula a atividade GABAérgica apresentando função 

inibitória (Murphy e cols., 1998).  
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 Pensando-se, então, que através das projeções GABAérgicas ao apresentarem-se 

“inibidas” após microinjeções in situ de E2 (0,5pmol/100 nl) na CeA deixando regiões 

excitatórias do NTS, livres para estimular a região caudal-ventrolateral da medula 

(CVLM) e os neurônios desta área uma vez excitados irão promover a inibição de 

neurônios localizados na porção anterior do bulbo ou RVLM, desencadeando uma 

resposta hipotensora e bradicárdica. Por outro lado, já é referenciado na literatura a 

modulação pelo estradiol em neurônios glutamatérgicos e catecolaminérgicos. Existem 

projeções tanto GABAérgicas quanto glutamatérgicas da CeA diretamente para o RVLM 

que também estariam moduladas pela microinjeção de E2 favorecendo as respostas 

hipotensoras e bradicárdicas observadas (Boulware e cols., 2005). Em outra análise, o 

NTS livre de modulações GABAérgicas provindas da CeA, estaria livre para exercer 

atividades excitatórias sobre o núcleo dorsal do vago, acentuando ou favorecendo as 

respostas bradicárdicas. 
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Figura 49: Figura esquemática da participação do estradiol nas respostas autonômicas 

observadas neste estudo após microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/100 nl) na CeA . A 

redução da atividade GABAergica da CeA sobre o NTS facilitaria o estimulo do NTS 

sobre o CVLM que atua modulando neurônios do RVLM. Dessa forma a atividade 

simpática é regulada. Por ouro lado, o NTS livre de modulação GABAergica pode excitar 

o núcleo dorsal do vago (NDV) modulando também a atividade parassimpática. 

Com relação às análises realizadas sobre os animais pertencentes aos grupos 2 

meses, ressaltamos no grupo sham, redução do valor basal de PAM 24 h após E2, não 

sendo notada alteração para o valor de FC assim como verificado nos animais com duas 

semanas (figura 31 A e B). Para os animais com dois meses de OVX foram observados 

os mesmos padrões de respostas, mas com reduções nos níveis basais de PAM e FC 24h 

após E2 (figura 33 A e B). Os Deltas de variações desses animais nos mostram novamente, 

porém de maneira mais discreta, que 24h após microinjeção de E2 temos maior 

responsividade ao estresse nos animais sham (figura 34 A e B). Mostrando, assim, 

redução nas respostas observadas anteriormente nos animais OVX. 
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 Para os animais sham, do grupo 8 meses, percebemos discreta redução do valor 

de PAM e um efeito pressórico e taquicárdico mínimo 24h após E2 (figura 36 A e B).  De 

maneira similar, os animais com oito meses de OVX, exibiram discretas alterações sobre 

PAM e FC (Figura 38 A e B). 

 Entretanto quando analisamos o gráfico contendo os deltas de variações de PAM 

e FC para os três tempos de OVX, percebemos nitidamente que quanto maior o tempo 

sob um estado de hipoestrongenismo, mais acentuada é a resposta ao estresse após 

tratamento in situ de E2 (figura 40). Não foram observadas quaisquer alterações sobre os 

valores obtidos para os animais sham (dados não mostrados). 

 Com esses dados, observamos que com o passar do tempo as respostas ao 

tratamento in situ com E2 diminui. De fato, alguns estudos têm apontado que a partir de 

1 semana de perda da função ovariana e o declínio gradual nos níveis séricos do 

hormônio, a expressão de receptores ER-α começa a ser reduzida em regiões cerebrais 

como hipocampo chegando 40% ao final de oito semanas, porém tal redução não acontece 

com os receptores ER-β (Zhang e cols., 2009; Qu e cols., 2013; Zhang e cols., 2011). Fato 

esse que nos ajuda a explicar a redução das respostas dos animais aos dois meses e 

praticamente a sua abolição ao estresse com 8 meses e a perceber que os dois receptores 

para E2 podem ter diferentes ações nas mudanças patológicas induzidas pelo déficit 

hormonal.  

 Sabemos que os estrógenos desempenham um importante papel contra doenças 

cardiovasculares. Dessa maneira, a incidência de doenças cardiovasculares é reduzida em 

mulheres na pré-menopausa quando comparadas a mulheres na pós menopausa e homens 

de idade pareada (Kannel e cols., 1976; Reckelhoff, 2001) e a TRH pode reduzir 

substancialmente esse risco (Prelevic & Jacobs, 1997). Embora o estrogênio tenha pouco 

efeito sobre a PAM de mulheres normotensas na pós-menopausa, houve redução na PAS 

e PAD de 24 h (Regensteiner e cols., 1991) e PAM em resposta ao exercício em mulheres 

na pós-menopausa com leve hipertensão (Pines e cols., 1996). Respostas similares têm 

sido obtidas em animais experimentais como a redução de PAM em modelos genéticos e 

não genéticos de hipertensão (Crofton & Share, 1997; Fortepiani e cols., 2003; 

Reckelhoff & Fortepiani, 2004). Ainda paira muitas dúvidas sobre quais os mecanismos 

cardioprotetores que os estrógenos exercem para promover esses benefícios. Efeitos sobre 

metabolismo de lipoproteínas, glicose, efeitos cardíacos diretos, efeitos vasculares bem 
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como efeitos sobre o SNC exercendo modulações sobre o sistema nervoso autonômico 

(simpático ou parassimpático).  

 Se tratando da TRH, após publicações de dois conhecidos estudos de coorte Heart 

and Estrogen/progestin Replacement Study (HERS) (Hulley e cols., 1998) e Women’s 

Health Initiative (WHI) (Rossouw e cols., 2002) e em 2004 (Anderson e cols., 2004) 

marcou a fase de TRH e estabelecimento de alguns critérios, tais como idade, haja vista 

que nem todas as mulheres que recebiam terapia hormonal se beneficiavam do tratamento. 

Em análise do estudo WHI, observa-se que o desfecho negativo dos tratamentos 

se deve principalmente à idade avançada das pacientes no início do tratamento (63 anos), 

altas doses, e tempo decorrido da última menstruação. Atentando a esses dados e de outros 

estudos observacionais, concluiu-se que se iniciarmos TRH em uma paciente transcorrido 

10 anos da menopausa, há um risco elevado de eventos cardiovasculares. Essa 

constatação atribuiu-se como janela de oportunidade (Lobo, 2013). 

 Em nosso modelo experimental, não realizamos a TRH, porém o estradiol foi 

administrado localmente em um núcleo cerebral, componente do sistema límbico 

responsável por interação de respostas às situações estressantes. Observamos que as 

respostas bradicárdicas, hipotensoras foram modificadas pela administração de E2, 

apresentando-se mínimas aos 8 meses. Contudo, as respostas taquicárdicas e pressóricas 

ao estresse por contenção/jato de ar foram reduzidas nos animais com OVX de oito meses 

quando comparados aos animais com tempos inferiores. Isso mostra que o tempo de 

ovariectomia também afeta negativamente as respostas do SNC à uma posterior TRH.  

 Se este período crítico, para o início do tratamento está relacionado com a 

diminuição da responsividade dos neurônios para o estrogênio com a idade crescente, ou 

com a incapacidade de o hormônio reverter a perda neuronal, e ou a disfunção que pode 

ter ocorrido, durante o intervalo entre a menopausa e o início da TRH ainda não está 

completamente elucidado. No entanto, dada a riqueza de achados de pesquisa animal e 

humana que apoiam esta observação, estas são questões para prosseguir no futuro 

(Sherwin, 2006). 

 Com relação aos aspectos cognitivos, várias metanálises, estudos observacionais 

e também realizados com animais mostram que os estrógenos prescritos em mulher 

jovem, na perimenopausa, acarretam em um risco reduzido de desenvolvimento de 
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Alzheimer ou mesmo retarda seu aparecimento. Mesmo para esses casos há um “timing” 

crítico para a TRH, como o observado para doenças cardiovasculares. Sendo que, a TRH 

após os 60 anos não apresenta efeitos benéficos sobre a memória (Lobo, 2013). A 

reposição hormonal pode ter diferentes efeitos sobre o SNC dependendo da idade da 

paciente, tipo de menopausa (natural ou induzida) e o tipo de reposição utilizada 

(Rozenberg e cols., 2013).  

 Dentre as desordens comportamentais existentes nos estudos que analisam as 

flutuações de estradiol, os transtornos de ansiedade e as desordens cognitivas são sempre 

citados.   

 Avaliando o comportamento do tipo ansiedade, estudado através da resposta de 

esquiva inibitória em animais sob experimentação, após 2 semanas de OVX ou sham, 

verificamos que animais OVX apresentaram tempo de latência de saída do braço fechado 

maiores que animais sham, após microinjeção bilateral de salina na CeA em ambos os 

grupos (figura 41). Tal observação sugere que animais castrados com reduções de 

hormônios gonadáis apresentam comportamento mais ansioso do que àqueles 

apresentados pelos animais sham, com flutuações hormonais normais. De fato, já no 

século passado, Anastasia Sfikakis (1977) mostrou em experimentos com ratos que as 

flutuações hormonais ocorridas durante o ciclo estral alteravam o comportamento dos 

animais nos testes. Animais em proestro, fase essa, caracterizada por altas concentrações 

de E2, apresentavam comportamento menos ansioso, mostrando tempo de esquiva 

reduzido em comparação às outras fases do ciclo (Sfikakis e cols., 1978). Marcondes e 

colaboradores fazendo uso de outras metodologias para testarem comportamentos de 

ansiedade, como em labirinto em cruz elevado, mostraram que animais no proestro 

apresentam comportamento de ansiedade reduzido em comparação aos animais de outras 

fases do ciclo estral (Marcondes e cols., 2001b). Em outros estudos no labirinto em cruz 

elevado, quando comparadas a machos, apresentam o tempo de permanência no braço 

aberto maiores, o que indica menor ansiedade (Johnston & File, 1991b). Trabalhos 

recentes do laboratório de fisiologia Cardiovascular (LFC), realizados em animais sob 

restrição alimentar, em um modelo animal de anorexia, levando a um descontrole da 

homeostase hormonal e a um quadro de ansiedade, elevando o tempo de latência de saída 

do braço fechado quando comparado à animais com dieta controle (Campos G.S.V., 

2015). 
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 A influência do gênero, ciclo reprodutivo e hormônios gonadais, sobre situações 

diferentes da reprodução, têm sido observadas em humanos e em laboratório, 

principalmente sobre respostas fisiológicas a situações de estresse (Marcondes e cols., 

2001b).  

 Como já referido, a presença do estradiol afeta a modulação de diversos outros 

tipos de receptores. Uma ativação de receptores serotoninérgicos pode resultar em 

respostas ansiolíticas ou ansiogênicas, a depender do subtipo de receptor, e estruturas 

cerebrais ativadas. Pesquisas tem sugerido que um aumento da atividade serotoninérgica 

tem efeito ansiogênico em ratos (Gerhardt & van, 1997). Biegon demonstrou em 1980 

que a depender da fase do ciclo estral, há uma diferença nos números de receptores de 

serotonina (5-HT 1A) em diferentes regiões do SNC, havendo redução em até 50% na fase 

proestro quando comparado ao diestro (Biegon e cols., 1980), com redução nas 

concentrações de receptores nas regiões hipotalâmicas, límbica e mesencefálica (Kueng 

e cols., 1976). Outro ponto é que o E2 também modula a síntese e liberação de serotonina 

através do aumento da atividade do transportador de serotonina (SERT) e ainda regula a 

frequência de disparo de neurônios serotoninérgicos (Dalmasso e cols., 2011; Sanchez e 

cols., 2010). Sabemos também que o NDR faz projeções serotoninérgicas diretas para a 

BLA que tendem a aumentar o comportamento do tipo ansioso. O efeito ansiolítico do 

estradiol através desta via parece estar ligado ao fato deste estrógeno aumentar a 

expressão dos receptores de serotonina do tipo 5-HT1A, que atua em seus auto-receptores 

no NDR com características inibitórias, o que causa redução da excitabilidade destes 

neurônios e, consequentemente, reduz a atividade da via .(Andrade e cols., 2005). Em 

conjunto estas análises apontam para forte modulação da atividade serotoninérgica em 

diferentes regiões do SNC o que poderia explicar baixos níveis de ansiedade em animais 

com concentrações séricas de estradiol mais altas.  

 A ocitocina é outro hormônio considerado por muitos pesquisadores ansiolítico, 

como já observado em estudos com camundongos. Sabe-se que o E2 pode aumentar seus 

efeitos (McCarthy e cols., 1996), e a presença de receptores de ocitocina já foi verificada 

na CeA (Roozendaal e cols., 1992). Trata-se de um neuropeptídeo de nove aminoácidos 

sintetizado principalmente por núcleos hipotalâminicos e liberados através da porção 

posterior da glândula pituitária, apresentando efeitos versáteis, como já descrito. 

Inicialmente proposto como um importante ativador na lactação, e participação nas 

contrações uterinas (HAWKER & ROBERTSON, 1957). Diferentes estímulos levam à 
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secreção de ocitocina: trabalho de parto, em resposta a sucção do mamilo da mãe durante 

a lactação, osmolaridade, (Lucio-Oliveira & Franci, 2012), durante orgasmo e ereção 

peniana (Caldwell, 1992). Nos últimos anos tem sido verificado que  situações de estresse 

agudo levam ao aumento da secreção de ocitocina em humanos (Pierrehumbert e cols., 

2010) bem como em roedores também tem sido verificada essa elevação  apresentando 

efeitos ansiolíticos, diminuindo ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (Windle e 

cols., 2004). O tratamento de animais com estradiol aumenta o número de locais de 

ligação para ocitocina em sítios como núcleo ventromedial do hipotálamo e complexo 

amigdalóide (de Kloet e cols., 1985; Patchev e cols., 1993). Dessa maneira, animais OVX 

tendem a apresentar redução dos sítios de ligação para ocitocina em resposta ao declínio 

hormonal e aumento de sítios de ligação 5- HT 1A o que seria a, em parte, responsável 

por maior ansiedade nesses animais. 

 Para o parâmetro de fuga, que nos indica respostas do tipo pânico, avaliado através 

da medida do tempo de latência de saída do braço aberto do LTE, não observamos 

qualquer alteração neste teste entre animais Sham e OVX que receberam tratamento 

salina (figura 42). Corroborando com nossos resultados, (Daendee e cols., 2013) 

demonstraram em animais castrados que o tempo de fuga do braço aberto do LTE, não se 

altera em diferentes tempos de OVX. Entretanto, em outras pesquisas, animais sham no 

proestro (com flutuações normais de E2) tiveram aumento no tempo de latência de saída 

do braço aberto do LTE, indicando comportamento mais panicolítico (Pandaranandaka e 

cols., 2009).  

 O teste de memória de esquiva inibitória, realizado 24h após os testes 

comportamentais no LTE, mostrou que após duas semanas de OVX, houve maior tempo 

de latência na esquiva no braço fechado, indicando que o estímulo de ansiedade se 

manteve 24 h após, em comparação ao grupo sham (figura 43). Em adição, novamente 

não observamos alterações nos padrões de comportamento de fuga.  

 Em resposta a microinjeção de E2 (0,5 pmol/100 nl) na CeA, animais OVX 

mostraram tempo de latência de saída do braço aberto maiores (esq 2 da figura 45) em 

comparação aos animais sham. Dado que mostra que a microinjeção de E2 na CeA não 

foi capaz de reduzir o tempo de saída do braço fechado dos animais OVX no LTE, 

caracterizando os animais OVX como mais ansiosos e que o E2 não atua diretamente na 

CeA como um substrato ansiolítico. Entretanto, estudos do LFC, mostraram que o 
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tratamento com E2 no núcleo dorsal da rafe (NDR) reduz comportamentos ansiosos em 

ratas com restrição alimentar e níveis hormonais reduzidos (Campos G.S.V., 2015).  

 Já o comportamento de pânico para esses animais sob microinjeção com E2, 

observamos que em animais sham houveram reduções no tempo de latência de saída do 

braço aberto, indicando um comportamento panicolítico comparado aos animais OVX 

que também receberam E2. De fato, foi observado que o tratamento agudo com E2 pode 

exercer ações panicogênicas ao invés de panicolíticas, porém essa premissa foi observada 

em animais OVX e não em animais sham (Kalandakanond-Thongsong e cols., 2012b). 

Importante lembrarmos que em nosso trabalho mesmo a análise entre animais sham 

tratados com salina e animais sham tratados com E2, aqueles tratados com E2 tiveram seu 

tempo de fuga do braço aberto do LTE reduzidos, confirmando tal comportamento 

panicolítico. 

 Já em relação ao teste de memória de esquiva inibitória no LTE realizados com 

24h mostrou que os animais OVX, mesmo após tratamento com E2 na CeA, 

permaneceram com tempo de latência de saída do braço fechado maiores que os 

observados para os animais sham que receberam E2. Dado esse que nos remete não 

prejuízo da memória em relação ao dia precedente. 

A reexposição dos animais ao teste de fuga (o que não se caracteriza como 

memória no LTE) levou a redução no tempo de fuga dos animais sham que receberam E2 

em relação aos animais OVX que receberam E2, mantendo o mesmo padrão do dia 

anterior.  

Por fim, quando efetuamos a análise separadamente dos tempos que esquiva 

inibitória dos animais OVX que receberam salina ou E2. Observamos no teste (esq 2) 

elevação no tempo de latência de saída do braço fechado nos animais que receberam 

tratamento com E2, indicando comportamento mais ansioso desses animais. Diferindo de 

dados da literatura que mostram que o tratamento agudo ou crônico reduz o tempo de 

saída do braço fechado, (Kalandakanond-Thongsong e cols., 2012b) observamos que 

após tratamento in situ na CeA, esse tempo torna-se elevado (figura 47). Vale lembrarmos 

que dentre as vias de efeitos mediados pelos estrógenos, gênomica e não genômica o 

tempo de ação pode levar de 5 a 15 min na via não genômica a 3 horas na via genômica. 

Então é possível que alguns efeitos comportamentais poderiam ser observados em curto 
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prazo e outros não, já que alguns estudos têm administrado E2 48h antes dos testes 

comportamentais (Walf & Frye, 2005). 

Já em relação ao teste de memória, analisamos o teste (esq 2), e comparamos ao 

tempo de esquiva inibitória 24h após (memoria). Observamos que para os animais OVX 

o padrão de ansiedade medido pelo tempo de latência de saída dos braços fechados não 

se altera, mostrando que não houveram alterações rápidas atribuídas serem não genômicas 

nem posteriores, genômicas. 

Concluímos, assim, que o tratamento in sito na CeA não alterou o comportamento 

de ansiedade observado nos animais OVX em 20min e nem após 24h. Contudo 

observamos reduções nos tempos de fuga do braço aberto em animais sham.  

 Estendendo- se a análise comportamental agora para a locomoção dos animais em 

campo aberto, observamos que animais após duas semanas de OVX apresentam distância 

de ambulação inferiores às distâncias percorridas pelos animais sham, e que após 20 

minutos da microinjeção bilateral de E2 (0,5 pmol/100 nl) o padrão de locomoção nos 

animais OVX se iguala aos animais sham (figura 48 A e B). De fato, é bem documentado 

na literatura que os estrógenos regulam atividade locomotora em roda tanto em fêmeas 

quanto em machos. Somando-se a isso, fêmeas são mais ativas no proestro, fase em que 

são encontradas maiores concentrações hormonais (Al-Mohaisen e cols., 2000; Wollnik 

& Turek, 1988). Entretanto, trabalhos realizados em fêmeas jovens gonadectomizadas e 

machos, o tratamento com estradiol tem sido relatado aumentar a atividade locomotora 

revertendo os efeitos deletérios sobre o corpo (Akaishi & Sakuma, 1985b; Rodier, III, 

1971; Greising e cols., 2011).  

 Em 1975, Blizard realizando testes em campo aberto mostrou que, após castração 

cirúrgica de ratas, essas passam a ter um padrão de locomoção inferiores, igualando à 

locomoção observada em machos, que são naturalmente menos ativos neste teste (Blizard 

e cols., 1975b). 

 O estradiol pode controlar a atividade locomotora ou na roda através de diversos 

mecanismos. É importante ressaltar que a atividade locomotora em campo aberto é 

realizada em um ambiente não familiar para o animal, o que poderia trazer efeitos 

emocionais e de comportamento para o teste e a atividade em roda é avaliada em sua 

própria gaiola. Interessantemente, a administração de E2 na área pré-optica medial  



86 
 

(mPOA) aumentou a atividade em roda, porém não modificou os padrões de locomoção 

em campo aberto (Fahrbach e cols., 1985). Com esses dados, parece que a regulação 

estrogênica sobre a atividade em roda está primeiramente localizada na mPOA, enquanto 

a atividade locomotora no campo aberto pode estar localizada em outras regiões cerebrais 

(Ogawa e cols., 2003). 

 É importante sempre lembrarmos que dois tipos diferentes de receptores para o E2 

são expressos nas mais variadas partes do SNC, o ER-α e o ER-β, e que podem apresentar 

diferentes ações quando estimulados. Pensando nisso, Ogawa e colaboradores em 2003, 

fazendo uso de animais Knockout para receptores ER-α ou ER-β mostraram que a deleção 

de receptores ER-α induz à menor atividade locomotora em campo aberto e roda quando 

comparados a camundongos selvagens e também aos animais KO para ER-β. (Ogawa e 

cols., 2003).  

 Partido desse ponto, e que a CeA é uma importante área de controle emocional 

em situações estressoras e com presença marcante de receptores ER-α (Merchenthaler e 

cols., 2004; Shughrue e cols., 1997), concluímos que de certo modo a ação direta de E2 

possivelmente em receptores do tipo ER-α na CeA alteram o padrão de locomoção desses 

animais. Vale destacar que fazendo uso do programa Image J o do plugin Animal Tracker 

foi possível avaliar também a velocidade de locomoção que se mostrou diretamente 

proporcional à distância percorrida dos animais. Além de se locomoverem por menor 

distância, os animais OVX se locomoveram mais lentamente quando comparados aos 

animais sham e após administração in situ de E2 tanto locomoção quanto a velocidade de 

ambulação das ratas ficaram semelhantes. 

6- CONCLUSÃO 

Este estudo indica que a microinjeção de estradiol na CeA foi capaz de produzir reduções 

da PAM e FC basais, 24 horas após sua administração, tanto em animais sham quanto em 

animais OVX com 2 semanas de cirurgia. Ao passar de dois meses, as respostas 

hipotensoras e bradicárdicas tornaram-se reduzidas até se anularem aos oito meses. 

Notamos através os deltas de variações da PAM e FC que animais sob maiores tempos 

de OVX apresentam máximas respostas hipertensoras e taquicárdicas ao estresse 24 horas 

após administração de estradiol. Observamos nos testes comportamentais que animais 

OVX apresentam maior grau de ansiedade com elevação tempo de latência de saída do 

braço fechado e que apesar de inúmeros trabalhos mostrarem efeitos ansiolíticos do 
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estradiol em outras regiões cerebrais, quando o administramos diretamente na CeA não 

exibiu tais efeitos, apresentando, em contrapartida, certo potencial ansiogênico em 

animais OVX. Lembramos ainda que animais OVX se locomovem menos e mais 

lentamente que animais sham e a microinjeção E2 (0,5 pmol/100 nl) na CeA foi capaz de 

normalizar os padrões de ambulação e velocidade dos animais. Concluímos que, o 

estradiol atuando na CeA, exerce forte modulação em respostas autonômicas cardíacas 

tanto em valores basais quando em respostas a situações estressoras, provavelmente 

através de receptores do tipo ER-α e que também desemprenha importante papel no 

controle das atividades locomotoras dos animais atuando na CeA. 
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