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RESUMO 

 

A ansiedade é um fenômeno emocional comum e útil, que funciona com valor 
adaptativo frente às alterações do meio. Em sua forma patológica pode 
severamente interferir com a condição normal de vida de um indivíduo e 
estudos tem demonstrado haver uma estreita relação entre os transtornos de 
ansiedade e o processamento da memória aversiva. Entretanto, ainda hoje o 
tratamento dos transtornos de ansiedade é limitado, reforçando a necessidade 
de novas opções farmacológicas. Neste contexto, os neuropeptídeos atuam 
como mensageiros químicos no sistema nervoso central e constituem-se de 
alvos terapêuticos inovadores para o tratamento de psicopatologias. O 
neuropeptídeo S (NPS), composto por 20 aminoácidos, é o ligante endógeno 
de um receptor acoplado à proteína G (NPSR) e promove estado de vigília, 
hiperlocomoção, melhora da memória e ansiólise em roedores. Diante disso, 
este trabalho tem por objetivo avaliar os efeitos do biperideno (BPR) (droga 
amnésica), diazepam (DZP) (droga ansiolítica) e NPS, em três momentos 
distintos, antes da sessão treino, após a sessão treino e antes da sessão teste, 
com o intuito de investigar os efeitos dos tratamentos sobre o 
aprendizado/aquisição, consolidação e evocação da memória, 
respectivamente, em camundongos submetidos à tarefa do labirinto em T 
elevado (LTE). Os animais foram submetidos a uma sessão treino, na qual 
foram re-expostos ao LTE quantas vezes foram necessárias para atingir o 
ponto de corte (300 s no braço fechado). Após 24, 48 ou 96 h, foi realizada a 
sessão teste, na qual os animais foram submetidos ao LTE, a fim de avaliar a 
evocação do comportamento de evitação aos braços abertos. Foi observado 
que a memória induzida na sessão treino do LTE é duradoura mantendo-se 
intacta 15 dias após a sessão treino. Quando administrados pré-treino, BPR (1 
mg/kg) induziu déficit de aprendizado e memória; DZP (1 e 2 mg/kg) casou 
ansiólise, mas somente a dose de 2 mg/kg induziu déficit de memória; e NPS 
0,1 nmol promoveu ansiólise sem afetar a memória. A administração pós-treino 
de BPR (1 e 3 mg/kg) e DZP (2 mg/kg) não causou efeitos comportamentais, 
enquanto que NPS 1 nmol, mas não 0,1 nmol, induziu melhora na consolidação 
da memória. A administração pré-teste de BPR (1 mg/kg) e DZP (1 e 2 mg/kg) 
não modificou a evocação da memória na tarefa do LTE. Ainda, a 
administração pré-treino de NPS 1 nmol não preveniu o prejuízo de memória 
evocado pelo BPR (2 mg/kg) injetado pré-treino. Quando avaliados no campo 
aberto, somente os tratamentos com BPR 1 mg/kg e NPS 1 nmol induziram 
hiperlocomoção. Estes dados sugerem que o LTE é uma tarefa capaz de 
avaliar aprendizado, ansiedade e memória simultaneamente em camundongos. 
Os efeitos ansiolíticos e facilitadores da memória do NPS também foram 
detectados nesta tarefa, que juntamente com achados prévios, reforçam o 
papel deste sistema peptidérgico no tratamento de transtornos de ansiedade. 
 
Palavras-chave: ansiedade, memória, neuropeptídeo S, labirinto em T 

elevado, camundongo. 
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ABSTRACT 

 
Anxiety is an emotional phenomenon, and normally it is interpreted as an 
adaptative behavior front to adversities. In its pathological form, anxiety can 
severely affect aspects related to the personal and professional life. Studies 
have shown a close relationship between anxiety disorders and aversive 
memory processing. Considering that the pharmacotherapy of anxiety disorders 
is still limited, innovative anxiolytic agents are needed. In this regard, 
neuropeptides systems are interesting therapeutic targets to the treatment of 
psychopathologies. Neuropeptide S (NPS), a 20-aminoacid peptide, is the 
endogenous ligand of a G-protein coupled receptor (NPSR), which has been 
reported to evoke hyperlocomotion, awakefull states, besides anxiolysis and 
memory improvements in rodents. This study aimed to investigate the effects of 
biperiden (BPR; an amnesic drug), diazepam (DZP; an anxiolytic drug) and 
NPS at three distinct times: pre-training, post-training, and pre-test, in order to 
assess anxiety and memory process in the same animal model. The elevated T-
maze (ETM) is an apparatus derived from the elevated plus-maze test, which 
consists of one enclosed and two open arms. The procedure is based on the 
avoidance of open spaces learned during training session, in which mice were 
exposed to the enclosed arm as many times as needed to stay 300 s. In the test 
session, memory is assessed by re-exposing the mouse to the enclosed arm 
and the latency to enter an open arm was recorded. When injected pre-training, 
BPR (1 mg/kg) impaired learning and memory processing; DZP (1 and 2 mg/kg) 
evoked anxiolysis, but only at the dose of 2 mg/kg impaired memory; and NPS 
0.1 nmol induced anxiolysis without affecting memory. Post-training injection of 
DZP (2 mg/kg) or BPR (1 and 3 mg/kg) did not affect memory consolidation, 
while the post-trainning administration of NPS 1 nmol, but not 0.1 nmol, 
improved memory in mice. Indeed, pre-trainning administration of NPS 1 nmol 
did not prevent memory impairment elicited by BPR (2 mg/kg, injected before 
training). In the open field test, BPR 1 mg/kg and NPS 1 nmol induced 
hyperlocomotion in mice. In conclusion, the proposed ETM task is practical for 
the detection of the anxiolytic and amnesic effects of drugs. The anxiolytic and 
memory enhancement effects of NPS were detected in the ETM task, and 
reinforce the role of NPS system as an interesting therapeutic target to the 
treatment of anxiety disorders.   
 
Key words: anxiety, memory, neuropeptide S, elevated T maze, mouse. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Ansiedade e Memória 

 

O aprendizado é um passo indispensável para a retenção da memória, 

entretanto é um processo altamente afetado pelos estados basais do indivíduo, 

como emoção, atenção, motivação e percepção. De fato, estados emocionais, 

como ansiedade, medo e aversão, podem modular, intensificando ou 

prejudicando, a formação, a consolidação, a evocação e até a extinção da 

memória (McGaugh 2004; Albuquerque & Silva 2009). Estudos mostram que 

memórias com conteúdo emocional são mais duradouras e vívidas e a 

dificuldade na extinção de memórias emocionais aversivas pode se relacionar 

ao desenvolvimento de transtornos de ansiedade e fobias (Pitman 1999). Pelo 

menos dois tipos de processos mnemônicos podem contribuir para a 

manutenção de transtornos de ansiedade. O primeiro é uma tendência que 

indivíduos ansiosos têm de recuperar seletivamente informações que parecem 

reforçar seus medos (Mansell & Clark 1999). O segundo é uma dissociação 

aparente entre memórias explícitas e implícitas, ou mais precisamente, entre 

evocação e priming (efeito no qual a exposição a um estímulo influencia a 

resposta a exposição posterior) (para revisão: Clark 1999). Portanto, estudos 

que envolvam processos mnemônicos, em especial memórias emocionais, em 

indivíduos com transtornos de ansiedade são importantes tanto da perspectiva 

da pesquisa pré-clínica quanto da clínica. 
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A ansiedade em si é um fenômeno emocional comum e útil aos seres 

humanos, que antecipa o perigo e organiza os comportamentos de defesa 

apropriados, funcionando com valor adaptativo frente às alterações do meio 

ambiente que nos cerca (Graeff et al. 1999). Entretanto, em sua forma 

patológica, pode interferir significativamente com a vida do indivíduo e afetar 

desde processos fisiológicos até o convívio social. Algumas teorias propõem 

que os transtornos de ansiedade resultem de opiniões distorcidas sobre a 

periculosidade de determinadas situações, sensações e/ou eventos mentais 

(Clark 1999; Coles & Heimberg 2002). 

A 4ª edição do Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais 

(DSM-IV, do inglês Diagnostic Statistical Manual), da Associação Psiquiátrica 

Norte-Americana, classifica a ansiedade patológica em: transtorno de 

ansiedade generalizada, transtorno do pânico (com ou sem agorafobia), 

transtorno de estresse pós-traumático, fobias sociais, fobias específicas e 

transtorno obsessivo compulsivo (DSM-IV 1994). Os transtornos de ansiedade 

são muito comuns na sociedade atual, estudos epidemiológicos demonstram 

que cerca de 25% da população mundial poderá desenvolver algum tipo de 

transtorno de ansiedade durante toda a vida (Kessler et al. 2005). 

 

 

1.1.1 Ansiedade: mecanismos biológicos 

 

É difícil chegar a uma definição satisfatória de ansiedade. Segundo 

Blanchard & Blanchard (1988), “a ansiedade é a emoção relacionada ao 

comportamento de avaliação de risco que é evocado em situações em que o 



3 

 

perigo é incerto (ameaça potencial), seja porque o contexto é novo ou porque o 

estímulo do perigo (ex.: um predador) esteve presente no passado, mas não 

está mais no meio ambiente”. Ao contrário, “o medo está relacionado a 

estratégias defensivas que ocorrem em resposta ao perigo real que está a 

certa distância da vítima (ameaça presente)”. Um complemento interessante 

desse conceito, a fim de torná-lo ainda mais aplicável aos modelos animais, foi 

feito por Gray & McNaughton (2000), que enfatizaram uma diferença 

importante: “para que ocorra a ansiedade, é necessário um impulso para se 

aproximar do estímulo de perigo, gerando um conflito entre aproximação e 

evitação. Há medo quando a tendência à aproximação está ausente e somente 

existe a motivação para evitar ou fugir”. Dessa forma, o medo é mais fácil de 

quantificar, pois tem a definição baseada em um risco presente no momento 

atual (Maier et al. 1993). Como o medo é um componente presente quase 

essencialmente nos processos de ansiedade, grande parte dos modelos 

animais de ansiedade é baseada em respostas de medo (Lister 1990; Handley 

1991).  

Basicamente, um organismo pode sentir medo de duas formas: medo 

inato ou aprendido. A expressão do medo inato não necessita de uma 

exposição prévia ao estímulo para ser desenvolvida e os modelos envolvem 

reações espontâneas ou naturais do indivíduo (ex.: voar, esquivar, congelar) ao 

estímulo estressor, que frequentemente, é específico para cada espécie (ex.: 

exposição a um ambiente novo ou iluminado, medo de predador). Em 

contraste, o medo aprendido é resultado da exposição prévia a uma 

determinada experiência aversiva ou que gere risco de vida. Ambos os tipos de 

medo são essenciais à sobrevivência e, por isso, a memória aversiva é 
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facilmente estabelecida e resistente à extinção, durando normalmente por toda 

a vida (Shumyatsky et al. 2005). Em geral, em modelos animais estuda-se o 

medo aprendido por meio do condicionamento. O condicionamento clássico 

ocorre quando um estímulo neutro ou condicionado (como uma campainha) é 

pareado a um estímulo aversivo ou incondicionado (como um choque nas 

patas) e, quando na ausência do estímulo aversivo, a apresentação do 

estímulo neutro gera uma resposta de medo condicionada. 

A amígdala é a principal área responsável pelo aprendizado, consolidação 

e expressão do medo condicionado, esta área recebe aferências do córtex e do 

tálamo, de acordo com a complexidade do estímulo (Figura 1A) (Romanski & 

Ledoux 1992; Rosen et al. 1992). Dentre as regiões amigdalares, três núcleos 

têm especial participação nos estudos de medo condicionado, são os núcleos 

lateral, basolateral e central (LeDoux 2000). O aprendizado associativo entre os 

estímulos condicionados e incondicionados parece ocorrer no núcleo lateral, o 

qual apresenta clara plasticidade sináptica, sendo responsável pela aquisição e 

expressão do medo condicionado (Campeau & Davis 1995; Muller et al. 1997; 

LeDoux 2000; Gale et al. 2004). O núcleo lateral projeta para o núcleo central 

diretamente ou indiretamente via núcleo basolateral (Pitkänen et al. 1997; Pare 

& Smith 1998). O núcleo central é crítico para a expressão do medo 

condicionado (LeDoux 2000). Esta área envia projeções para o hipotálamo, que 

integra e direciona as respostas de luta ou fuga, interferindo assim com a 

reação endócrina do organismo (Kruk 1991), e também para o tronco 

encefálico e a substância cinzenta periaquedutal, uma das áreas mais 

importantes para as reações de defesa (Figura 1A) (Graeff 1988; Fanselow 

1991). O papel do núcleo basolateral permanece controverso, sabe-se apenas 
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que lesões neste núcleo interferem com a expressão do medo condicionado 

quando feitas após o treino do condicionamento, mas não antes (Anglada-

Figueroa & Quirk 2005). 

A resposta condicionada pode ir diminuindo até se extinguir, quando o 

estímulo neutro é apresentado sucessivas vezes sem a subsequente exposição 

ao estímulo aversivo. A este fenômeno dá-se o nome de extinção e acredita-se 

que seja mais um processo de aprendizado (Garakani et al. 2006). O córtex 

pré-frontal medial parece exercer um efeito duplo sobre a extinção do medo 

condicionado, pois além de reter a informação de que os estímulos antes 

temidos não apresentam mais perigo (retenção da extinção), esta área age 

também sobre as estruturas viscerais, a fim de reduzir o medo (expressão da 

extinção) (Milad et al. 2007). 

As bases neuroanatômicas do medo inato são menos compreendidas 

(Figura 1B). Em modelos animais, este tipo de medo é, em geral, estudado por 

meio da exposição de roedores a um predador ou ao seu odor. O odor do 

predador é processado pelo bulbo olfatório acessório (McGregor et al. 2004), o 

qual envia projeções principalmente para a amígdala medial (Dielenberg et al. 

2001; McGregor et al. 2004). Diferentemente do medo condicionado, o núcleo 

central da amígdala não é uma região chave para o processamento do medo 

inato (De Oca & Fanselow 2004; Li et al. 2004). As regiões amigdalares 

relacionadas à detecção do predador projetam direta ou indiretamente, via 

núcleo transverso da estria terminal, para o núcleo ventromedial do hipotálamo, 

que faz parte do sistema de defesa do hipotálamo medial (Canteras et al. 

2001). O principal alvo do sistema hipotalâmico no tronco encefálico é a 

substância cinzenta periaquedutal. Por fim, o sistema septo-hipocampal, por 
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meio das suas conexões diretas com o sistema de defesa do hipotálamo 

medial, controla as respostas defensivas antipredatórias, por realizar uma 

análise contextual (Petrovich et al. 2001). Interessantemente, não a amígdala, 

como no medo condicionado, mas sim o hipotálamo ocupa o papel central nas 

respostas de medo inato (para revisão: Canteras et al. 2010). De fato, o 

sistema hipotalâmico é conhecido por integrar inúmeros comportamentos 

críticos para a sobrevivência individual ou da espécie (Swanson 1984). 
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Figura 1: Substrato anatômico envolvido com o medo condicionado (A) e com o medo 
inato (B). AHN: núcleo hipotalâmico anterior; BLA: núcleo basolateral da amígdala; 
BMAp: amígdala basomedial posterior; BSTif: núcleo transverso da estria terminal; 
CeA: núcleo central da amígdala; CS: estímulo condicionado; dlPAG substância 
cinzenta periaquedutal dorsolateral; LA: núcleo lateral da amígdala; LH: hipotálamo 
lateral; MEApv: amígdala medial posteroventral; PMd: núcleo hipotalâmico dorsal 
premamilar; PVH: núcleo paraventricular do hipotálamo; SLN: núcleo septal lateral; 
UCS: estímulo incondicionado; VMHdm: núcleo ventromedial do hipotálamo (Fonte: 
modificado de Canteras et al. 2010). 
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Quando o medo torna-se mais pronunciado do que a situação requer ou 

quando ele aparece em uma situação inapropriada e/ou cronicamente, origina-

se a ansiedade. A ansiedade patológica não é uma doença unitária, mas sim 

um fenômeno complexo com etiologia variada que envolve muitos sistemas 

neuroquímicos e pode ser dividida de várias formas, dentre elas estados e 

traços de ansiedade ou ansiedade normal e patológica (Lister 1990; Millan 

2003). O estudo do medo/ansiedade, em roedores, por meio do 

condicionamento é altamente reproduzível e gera respostas claramente 

mensuráveis, como congelamento e sobressalto, que estão disponíveis no 

repertório natural dos animais (Fanselow 1994); além disso, tais 

comportamentos são úteis para a compreensão de diversos fatores, tais como, 

vias neuronais, neuroquímica cerebral e aspectos farmacológicos relacionados 

a alguns tipos de ansiedade envolvendo o componente aprendizado. 

Entretanto, ao estudar a ansiedade por meio de modelos animais baseados em 

medos inatos, há uma maior aproximação das condições naturais sobre as 

quais os determinados estados de ansiedade são provocados, sugerindo maior 

proximidade com o transtorno de ansiedade generalizada (para revisão: Bourin 

et al. 2007). 

Tanto na clínica quanto na pré-clínica, as substâncias mais 

frequentemente utilizadas com fins ansiolíticos são os benzodiazepínicos e os 

antidepressivos. O mecanismo de ação dos benzodiazepínicos se caracteriza 

pela ativação do sítio benzodiazepínico no receptor GABAA (Haefely et al. 

1975). E quando administrados sistemicamente induzem efeitos ansiolíticos 

nos mais variados modelos animais (tanto de medo inato quanto condicionado), 

como labirinto em cruz elevado, labirinto em T elevado, caixa claro-escuro, 
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teste de interação social, medo condicionado ao choque, entre outros (Hodges 

et al. 1987; Westbrook et al. 1991; Imaizumi et al. 1994b; Zangrossi & Graeff 

1994; Gonzalez et al. 1996; Inoue et al. 1996; Zangrossi et al. 1999). Um dos 

efeitos colaterais mais pronunciados dessa classe de substâncias é a amnésia 

anterógrada causada pelo prejuízo sobre os processos de 

aquisição/aprendizado (Brown et al. 1982; Barbee 1993; Stewart 2005). Tais 

efeitos têm sido demonstrados em animais (Thiébot 1985; Ishihara et al. 1993) 

e humanos (Brown & Dundee 1968; Ghoneim & Mewaldt 1990; Otto et al. 

2005). 

Os antidepressivos são atualmente divididos em função do seu 

mecanismo de ação proposto. Dentre os principais, podem-se citar os 

inibidores seletivos da recaptação de serotonina e/ou noradrenalina, inibidores 

não seletivos da recaptação das monoaminas e inibidores da 

monoaminoxidase (Bezchibnyk-Butler & Jeffries 1999). Em modelos animais, 

quando administrados cronicamente, tais fármacos têm apresentado efeito 

ansiolítico em alguns testes como o labirinto em T elevado (Teixeira et al. 

2000), testes de defesa de camundongos (Blanchard et al. 1997) e em testes 

de conflito operante (Andrews & Broekkamp 1993). 

 

 

1.1.2 Memória: mecanismos biológicos 

 

O processo mnemônico tem sido convencionalmente dividido em 

aquisição, consolidação e evocação. O aprendizado/aquisição é a base da 

memória, se não há aquisição, não haverá memória posteriormente. De fato, o 
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rompimento dos mecanismos biológicos que medeiam a aquisição da 

informação invariavelmente afeta a memória em longo prazo (Maren et al. 

1996; Lee & Kim 1998). Uma informação recentemente adquirida é sensível a 

sofrer fortalecimento ou até esquecimento após a aquisição (para revisão: 

Squire et al. 1993). Este estágio lábil sugere que ocorra um período de 

consolidação, o qual varia de horas a dias e permite a integração da memória à 

nova experiência vivida (para revisão: Kandel 1997). Esta janela temporal, 

durante a qual a memória é consolidada corresponde a momentos de síntese 

de novas proteínas e expressão de genes (Barzilai et al. 1989). O aprendizado 

e o estoque da memória envolvem o processo conhecido como LTP (long term 

potentiation) no hipocampo (Bliss & Collingridge 1993; Malenka & Nicoll 1999, 

Smart & Halpain 2000; Rao & Craig 2000). O evento crítico que leva a indução 

de LTP parece ser o influxo de cálcio no terminal pós-sináptico, o qual é devido 

a ativação do receptor de glutamato NMDA (Lynch 2004). Entretanto, a 

ativação deste receptor sozinho não induz LTP (Kauer et al. 1988), é 

necessário também que haja a ativação de receptores AMPA, os quais 

fornecem a corrente de cátions necessária para a geração da resposta 

sináptica (Bliss & Collingridge 1993).  

Caso o processo de consolidação tenha sido bem sucedido, a memória é 

evocada, ou seja, a informação previamente adquirida é recuperada. Há várias 

teorias comportamentais e neurobiológicas sobre os mecanismos responsáveis 

pela evocação, entretanto, como essa etapa do processo é diretamente afetada 

pelas duas anteriores (aquisição e consolidação), o estudo deste evento 

específico torna-se mais árduo (Bouton 1993; Denniston et al. 2001). Uma vez 

evocada, a memória torna-se novamente lábil, visto que se origina uma nova 
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janela temporal durante a qual a memória torna-se sensível a reconsolidação 

ou a interrupção (desconsolidação) (Misanin et al, 1968; Sara 2000; Nader & 

Hardt 2009). A memória pode passar também por um processo de extinção, 

estudado principalmente por meio de testes de medo condicionado. Os 

experimentos mostram que a extinção é um processo de aprendizado ativo, 

que suprime, mas não apaga a memória original (para revisão: Abel & Lattal 

2001). 

Os mecanismos neurobiológicos envolvendo aquisição, consolidação e 

evocação da memória são extensivamente estudados, entretanto eles podem 

variar em função do tipo de memória avaliada. No que se refere à memória 

espacial, sabe-se que o hipocampo desempenha função importante no 

processo de consolidação e evocação, visto que a sua inativação durante 

ambos os períodos prejudica a evocação da memória em testes de memória 

espacial, como o labirinto aquático de Morris (Holt & Maren 1999; Riedel et al. 

1999). Sugere-se que o hipocampo dorsal, especificamente, tenha um 

envolvimento mais pronunciado com a memória espacial do que o hipocampo 

ventral (Moser et al. 1995). Adicionalmente, o hipocampo é uma região final de 

convergência dentro do lobo temporal, recebendo projeções de áreas corticais 

adjacentes, como o córtex entorrinal (Lavenex & Amaral 2000). 

Já a memória emocional envolve principalmente a amígdala. A inativação 

da amígdala por meio de muscimol (um agonista de receptor GABAA) prejudica 

a memória em um modelo de condicionamento clássico quando feita antes da 

aquisição, mas não após esta já ter ocorrido (Wilensky et al. 2000). De fato, 

sugere-se que as alterações na atividade neuronal da amígdala lateral, 

especificamente, durante o processo de aquisição, sejam sensíveis a inibição 
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pós-sináptica mediada pelos receptores GABAA e GABAB, de forma que 

bloqueadores de ambos os receptores facilitam a indução de LTP nas sinapses 

entre o tálamo e a amígdala lateral (Bissière et al. 2003; Tully et al. 2007). 

No que se refere à extinção de memórias aversivas, processo que 

desempenha um papel essencial nos transtornos de ansiedade, sugere-se que 

os neurônios intercalados da amígdala constituam os mediadores da extinção 

desse tipo de memória, visto que eles recebem informação sobre o estímulo 

condicionado da amígdala basolateral (Royer et al. 1999; Marowsky et al. 2005) 

e emitem projeções inibitórias para o núcleo central (Paré & Smith 1993), que 

representa a principal via de saída da amígdala para respostas de medo 

condicionado (Figura 2) (Davis 2000). Além disso, a lesão desses neurônios 

intercalados da amígdala causa um déficit pronunciado na extinção do medo 

(Likhtik et al. 2008). Em nível celular há evidências de que, como na aquisição, o 

receptor NMDA seja requerido para a extinção de memórias, uma vez que o bloqueio 

de receptores NMDA interfere com a extinção das respostas de medo no teste do 

sobressalto potencializado pelo medo (Falls et al. 1992). Da mesma forma, 

camundongos que super-expressam o receptor NMDA apresentam aumentada 

aquisição e extinção do medo condicionado (Tang et al. 1999).  
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Figura 2: Organização funcional e celular dos núcleos da amígdala envolvidos com a 
extinção da memória aversiva. O núcleo lateral da amígdala recebe aferentes de 
várias regiões cerebrais (tálamo, córtex pré-frontal, tronco encefálico e hipocampo) e 
está conectado aos núcleos basolateral e central da amígdala. Uma sub-população de 
neurônios do núcleo lateral da amígdala inerva os interneurônios inibitórios da massa 
celular paracapsular, os quais estão conectados ao núcleo central da amígdala por 
sinapses inibitórias. O núcleo basolateral da amígdala recebe informação do núcleo 
lateral da amígdala, do córtex endopiriforme e de outras regiões cerebrais e projeta 
para os núcleos lateral e central da amígdala. O núcleo central da amígdala representa 
a principal saída da amígdala para o tronco encefálico e hipotálamo. BLA: núcleo 
basolateral da amígdala; CeA: núcleo central da amígdala; EPC: córtex endopiriforme; 
LA: núcleo lateral da amígdala; lpara: interneurônios inibitórios da  massa celular 
intercalada; mpara: interneurônios inibitórios da  massa celular paracapsular (Fonte: 
modificado de Pape et al. 2010). 

 

Dentre as áreas cerebrais envolvidas com a memória emocional, a 

amígdala destaca-se como a que se encontra comumente desregulada em 

pacientes que sofrem com trantornos emocionais. Estudos de neuroimagem 

em humanos indicam que a super ativação desta área tem sido relacionada 

com alguns transtornos de ansiedade (Phelps & LeDoux 2005; Myers & Davis 

2007; Ressler & Mayberg 2007; Quirk & Mueller 2008), de forma que sua 

ativação cerebral decresce com a melhora dos sintomas (Siegle et al. 2006). 
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De fato, a amígdala parece ser a região orquestradora primária dos processos 

de memória emocional (Cahill et al. 1996, Ehrlich et al. 2009) e poderia afetar 

tais memórias pela modulação da atividade de outras áreas cerebrais 

envolvidas com os processos mnemônicos, como o hipocampo (Hamann et al. 

1999). Entretanto, os transtornos de ansiedade são relativamente diferentes 

entre si e, por isso, alterações fisiológicas ou anatômicas em determinadas 

áreas cerebrais são particulares para cada transtorno. Dentro desse contexto, 

vale ressaltar que o córtex pré-frontal medial tem a sua atividade diminuída em 

casos de ansiedade antecipatória (Simpson et al. 2001). Além disso, foi 

demonstrado que o volume hipocampal sofre decréscimo em pacientes com 

transtorno do estresse pós-traumático (Bremner et al. 1995, Bonne et al. 2001). 

Em nível celular, o número de receptores benzodiazepínicos decresce ao longo 

do cérebro, especialmente no hipocampo em pacientes com transtorno do 

estresse pós-traumático e com transtorno de ansiedade generalizada (TIihonen 

et al. 1997; Malizia et al. 1998). 

Considerando o papel da amígdala na modulação do medo e de 

memórias aversivas, é relevante mencionar que sistemas de 

neurotransmissores capazes de modular a intensidade destas respostas 

podem ser considerados como alvos terapêuticos inovadores para o tratamento 

de transtornos de ansiedade (Garakani et al. 2006). 
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1.1.3 Novos alvos terapêuticos para o tratamento de transtornos de 

ansiedade 

 

O tratamento dos transtornos de ansiedade pode ser feito por meio da 

farmacoterapia e/ou da psicoterapia. As terapias comportamentais geralmente 

envolvem formas de treinamento de extinção da memória aversiva (Rothbaum 

& Davis 2003), seja por meio da exposição gradual ao estímulo ou por meio da 

imaginação do mesmo. A fisiopatologia dos transtornos de ansiedade envolve 

tanto fatores endógenos de pré-disposição quanto a desregulação da 

neuroquímica cerebral provocada pelo estresse (McEwen 2000). O tratamento 

farmacológico para os transtornos de ansiedade é feito por drogas que agem 

como inibidores da recaptação de serotonina e/ou noradrenalina, ou no sistema 

GABAérgico de neurotransmissão, como os benzodiazepínicos, que são 

moduladores alostéricos do sítio benzodiazepínico do receptor GABAA. Dentre 

as desvantagens do tratamento convencional para a ansiedade pode-se 

destacar a baixa tolerabilidade dos benzodiazepínicos devido à sedação, aos 

prejuízos cognitivos e ao risco de dependência química (Nemeroff 2003). Já os 

fármacos que atuam nos sistemas de neurotransmissão da serotonina e 

noradrelina apresentam um atraso no início dos efeitos terapêuticos de cerca 3-

4 semanas, além de apresentar altas taxas de pacientes não responsivos ao 

tratamento (Nemeroff 2003). Diante do acima exposto, a identificação de novas 

abordagens terapêuticas, que tenham como alvo novos sistemas de 

neurotransmissores poderia ser uma estratégia interessante para a descoberta 

de fármacos ansiolíticos inovadores. 
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Dentro desse contexto, os receptores neuropeptidérgicos são alvos 

terapêuticos em potencial para o tratamento de transtornos de ansiedade 

(Holmes et al. 2003). Os neuropeptídeos são sequências de aminoácidos, 

contendo até 100 aminoácidos, que agem como neurotransmissores ou, mais 

frequentemente, como neuromoduladores (Hökfelt et al. 2000). Quimicamente 

distintos, eles exibem padrões de características de localização no sistema 

nervoso central e periférico e possuem a habilidade de estimular uma gama de 

atividades biológicas (Brain & Cox 2006). Há certas características comuns nos 

neuropeptídeos que os tornam alvos interessantes para estudos terapêuticos. 

Os neuropeptídeos possuem uma localização neuroanatômica mais discreta do 

que as monoaminas e o GABA e espera-se que seus receptores produzam 

relativamente menos prejuízos à fisiologia normal do organismo. Entretanto, há 

evidências de que a liberação neuronal de neuropeptídeos requer uma 

frequência de estimulação mais alta do que os neurotransmissores 

monoamínicos co-localizados no mesmo neurônio (Lundberg & Hökfelt 1983; 

Consolo et al. 1994). 

A lista de neuropeptídeos envolvidos em alterações relacionadas ao 

estresse tem crescido ao longo dos últimos anos, dentre eles podemos 

destacar as taquicininas (substância P e neurocinina A), o fator de liberação de 

corticotropina, a vasopressiva, o neuropeptídeo Y (para revisão: Holmes et al. 

2003) e, o neuropeptídeo S, descoberto em 2004 (Xu et al. 2004). 
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1.2  Neuropeptídeo S 

 

Nos últimos anos, vários sistemas peptidérgicos têm sido descobertos 

pela técnica de farmacologia reversa, segundo a qual se identificam proteínas-

alvo que podem ser pontos críticos em processos fisiológicos importantes, 

como os receptores celulares, e em seguida, com o auxílio da bioinformática, 

pode-se analisar várias sequências de DNA e comparar estruturas protéicas 

tridimensionais, encontrando, assim, a(s) substância(s) que se liga(m) ao 

receptor pesquisado (Takenaka 2001). Desde 1995, quando essa técnica foi 

validada, mais de 40 receptores ligados à proteína G foram “deorfanizados”, ou 

seja, tiveram o seu ligante endógeno identificado, como é o caso dos sistemas 

da apelina, grelina, procinetinas 1 e 2,  orexina e neuropeptídeo S (NPS; 

Guerrini et al. 2010). 

O NPS é o ligante endógeno de um receptor ligado à proteína G 

denominado receptor NPSR (antigo receptor órfão GPR154), que, quando 

ativado, causa mobilização intracelular de cálcio e aumento da síntese de AMP 

cíclico (Figura 3), além de aumentar a formação da proteína intracelular MAPK 

(Xu et al. 2004; Reinscheid et al. 2005a). O aumento do cálcio intracelular e 

dos níveis de AMP cíclico indicam que o receptor NPSR pode sinalizar, via 

proteína Gs ou Gq, para aumentar a excitabilidade celular (Guerrini et al. 2010). 
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Figura 3: Eventos intracelulares desencadeados pela ligação do NPS ao seu receptor. 
Quando o NPS se liga ao seu receptor acoplado à proteína G, ocorre aumento da 
produção de AMP cíclico por ativação da adenilil ciclase, além da abertura dos canais 
de Ca2+ e consequente aumento dos níveis de cálcio intracelular. AC: adenilil ciclase; 
ATP: adenosina trifosfato; cAMP: adenosina monofosfato cíclico; NPS: neuropeptídeo 
S, NPSR: receptor do neuropeptídeo S, SER: retículo endoplasmático (Fonte: 
modificado de Pape et al. 2010). 

 

A sequência primária do NPS em humanos é 

SFRNGVGTGMKKTSFQRAKS. O aminoácido presente na extremidade amino-

terminal em todas as espécies animais é a serina (S), motivo pelo qual o 

peptídeo foi denominado neuropeptídeo S (Xu et al. 2004). A sequência do 

NPS é extremamente conservada entre as espécies animais, com poucas 

variações localizadas no centro e na extremidade carboxi-terminal do peptídeo. 

A sequência amino-terminal Ser1-Phe2-Arg3-Asn4-Gly5-Val6-Gly7 é idêntica em 

todas as espécies, e, por isso, supõe-se que esta seja a parte do peptídeo 

responsável pela ativação do receptor (Reinsched 2007).  

O receptor NPSR está extensivamente distribuído no cérebro, enquanto a 

expressão do precursor peptidérgico se limita apenas a algumas áreas 

cerebrais (Xu et al. 2004). Em ratos, grande parte dos neurônios que 
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expressam o RNAm do NPS é encontrada em áreas do tronco cerebral, como 

complexo sensório-motor trigeminal, núcleo parabraquial lateral (cujos 

neurônios co-expressam o fator liberador de corticotrofina - CRF) e próximo ao 

locus coeruleus (Xu et al. 2007). Em camundongos, o RNAm do NPS é 

expresso em neurônios no núcleo de Kölliker-Fuse e na área periférica ao lócus 

cerúleos (Clark et al. 2011). 

Em ratos, níveis elevados da expressão do RNAm do receptor NPSR 

foram encontrados nas seguintes áreas encefálicas: córtex, núcleo olfatório, 

tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala, subículo e neurônios 

dopaminérgicos, como os da substância nigra e a área tegmental ventral, o que 

sugere que o sistema peptidérgico do NPS esteja envolvido na modulação de 

diversas funções centrais (Xu et al. 2004, 2007; Guerrini et al. 2010, Leonard & 

Ring 2011). Baixos níveis de expressão do receptor NPSR foram encontrados 

no tronco cerebral, mas não em neurônios que expressam o NPS (Xu et al. 

2007). Em camundongos, a expressão intensa do RNAm do receptor NPSR foi 

encontrada no núcleo endopiriforme dorsal, em regiões talâmicas e 

hipotalâmicas, na amígdala basolateral, no subículo e em várias regiões 

corticais. Estes dados sugerem que o padrão de distribuição do NPS no 

sistema nervoso central, é somente parcialmente conservado entre ratos e 

camundongos (Clark et al. 2011).. 

Na periferia, o NPS e o seu receptor NPSR encontram-se expressos em 

tecidos, como tireóide e glândulas salivares e mamárias, o que significa que 

esse sistema poderia mediar funções endócrinas (Xu et al. 2004, 2007).  
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1.2.1 Atividade biológica do neuropeptídeo S 

 

Apesar de o NPS ter sido descoberto em 2002 (Sato et al. 2002), somente 

em 2004 foi publicado o primeiro estudo demonstrando o efeito ansiolítico e 

hiperlocomotor produzido por este peptídeo (Xu et al. 2004). A partir de então, 

vários laboratórios ao redor do mundo têm pesquisado sobre os efeitos 

biológicos produzidos pelo NPS. As principais ações biológicas causadas pela 

administração do peptídeo são: hiperlocomoção (Xu et al. 2004; Roth et al. 

2006; Smith et al. 2006; Rizzi et al. 2008; Castro et al. 2009a), redução do 

tempo de sono e aumento do tempo de vigília (Xu et al. 2004; Rizzi et al. 2008), 

efeito do tipo ansiolítico em roedores submetidos a diversos modelos de 

ansiedade do tipo etológicos (caixa-claro escuro, labirinto em cruz elevado, 

campo aberto, teste de esconder bolinhas, teste da hipertermia induzida por 

estresse) e condicionados (defensive burying behavior, teste das quatro placas 

e medo condicionado ao contexto) (Xu et al. 2004; Leonard et al. 2008; Vitale et 

al. 2008; Rizzi et al. 2008; Jüngling et al. 2008), melhora da memória espacial e 

de reconhecimento de objetos (Duangdao et al. 2008; Okamura et al. 2008, 

2011; Han et al. 2009), ação anti-nociceptiva (Peng et al. 2010), efeito 

anoréxico (Beck et al. 2005; Ciccocioppo et al. 2006; Smith et al. 2006) e ação 

reforçadora (Cao et al. 2011). 

O efeito hiperlocomotor promovido pelo NPS é robusto e consistente, 

sendo reproduzido por diversos autores em diferentes condições experimentais 

(animais não habituados e habituados ao ambiente) e em diferentes espécies e 

linhagens de roedores (Xu et al. 2004; Roth et al. 2006; Smith et al. 2006; 

Leonard et al. 2008; Rizzi et al. 2008; Castro et al. 2009; Boeck et al. 2010). 
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Com o desenvolvimento de antagonistas para o receptor NPSR, dois grupos 

distintos demonstraram que os efeitos estimulatórios do NPS são mediados 

pela ativação do receptor NPSR. De fato, Okamura et al. (2008) mostrou que a 

administração periférica do antagonista não-peptídico do receptor NPSR, SHA 

68, antagonizou o efeito hiperlocomotor induzido pelo NPS em camundongos. 

Guerrini e colaboradores (2009) também demonstrou que o antagonista 

peptídico do receptor NPSR, [D-Val5]NPS, bloqueou o aumento da atividade 

locomotora induzida pelo NPS em camundongos. 

A ação psicoestimulante do NPS é também bastante marcante. Acredita-

se que a expressão do NPS e do seu receptor, o NPSR, em algumas regiões 

cerebrais poderia exercer influência sobre o comportamento de excitação e 

modular o ciclo sono-vigília. De fato, já foi demonstrado que a administração 

central do peptídeo causa aumento do tempo de vigília e redução do sono REM 

e das fases de ondas lentas do sono (Xu et al. 2004). Possíveis substratos 

anatômicos para o aumento do tempo de vigília induzido pelo NPS poderiam 

ser os núcleos talâmicos, que desempenham um papel integrador da excitação 

entre a formação reticular do tronco cerebral e o córtex, além de expressarem 

níveis elevados de RNAm para o receptor NPSR (Van Der Werf et al. 2002; 

Jones 2003; Reinscheid 2008). 

 

1.2.2 Efeitos do neuropeptídeo S sobre os processos de ansiedade e 

memória 

 

Vários estudos demonstraram efeito ansiolítico do NPS por meio da 

administração intracerebroventricular (icv) em ratos e camundongos 
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submetidos a diferentes modelos comportamentais. A administração icv de 

NPS aumentou o número de punições sofridas pelos animais no teste das 

quatro placas, aumentou o tempo de exploração dos espaços abertos do 

labirinto em zero elevado, labirinto em cruz elevado, campo aberto e caixa 

claro-escuro (Xu et al. 2004; Leonard et al. 2008; Rizzi et al. 2008), atenuou a 

hipertermia induzida por estresse (Leonard et al. 2008) e reduziu o 

comportamento de esconder bolinhas (Vitale et al. 2008). A administração 

intranasal de NPS, amplamente empregada em estudos com neuropeptídeos, 

também induziu efeito ansiolítico em camundongos submetidos ao labirinto em 

cruz elevado (Lukas & Neumann 2012). Estudos com animais knockout (KO), 

para o receptor NPSR demonstraram que não houve diferença entre os 

animais KO e os seus controles selvagens quando avaliados no campo aberto, 

no labirinto em cruz elevado e no teste da hipertermia induzida por estresse 

(Ruzza et al. 2012). Diferentemente, Duangdao e colaboradores (2009), ao 

testar camundongos que não expressam o receptor NPSR, encontraram um 

fenótipo do tipo ansiogênico para os camundongos KO nos testes do campo 

aberto, labirinto em cruz elevado e caixa claro-escuro. Vale mencionar que as 

diferenças nos fenótipos dos animais KO para o receptor NPSR podem ser 

explicadas devido às linhagens de camundongos nos quais a deleção do gene 

que expressa o receptor NPSR aconteceu. 

Estudos têm relacionado o sistema do NPS e seu receptor NPSR na 

regulação de processos cognitivos. A descoberta de um padrão específico de 

expressão do RNAm do receptor NPSR na amígdala (Xu et al. 2007) despertou 

o interesse sobre o envolvimento desse sistema com processos de ansiedade 

e memória emocional e, de fato, diversos estudos foram feitos envolvendo a 
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administração de NPS em diferentes núcleos da amígdala. Sabe-se hoje que a 

injeção de NPS no núcleo basolateral da amígdala produz efeito ansiolítico e 

facilita a extinção de respostas de medo condicionado em camundongos, 

enquanto que a administração de um antagonista do receptor NPSR produz 

efeitos opostos, aumentando as respostas de congelamento dos camundongos 

diante de um estímulo condicionado (Jüngling et al. 2008). A administração de 

NPS no núcleo central da amígdala também bloqueia de forma dose-

dependente a expressão do medo condicionado, mesmo em um modelo animal 

menos sensível a alterações na atividade locomotora, como o sobressalto 

potencializado pelo medo (Fendt et al. 2010). Além disso, quando administrado 

localmente no núcleo endopiriforme, o NPS atenua a expressão do medo 

ligado ao contexto, mas não altera a expressão de memórias aversivas 

associadas ao estímulo, no caso, auditivo. A administração de NPS no núcleo 

endopiriforme causa um aumento da transmissão sináptica glutamatérgica 

nestes neurônios, que consequentemente gera um aumento generalizado da 

inibição GABAérgica no núcleo basolateral da amígdala (Meis et al. 2008). Por 

fim, a ativação, pelo NPS, do receptor NPSR localizado na pré-sinapse de 

neurônios intercalados da amígdala aumentam a transmissão glutamatérgica 

em neurônios GABAérgicos intercalados na amígdala. Comportamentalmente, 

tal ativação facilita a extinção, resultando na redução da resposta de medo, 

enquanto o antagonista do receptor NPSR atenua a aquisição e a evocação da 

extinção da memória (Jüngling et al. 2008). Esses dados corroboram a 

hipótese do NPS como um facilitador da extinção de memórias aversivas. Além 

disso, recentemente observou-se, por meio da técnica da microdiálise, que o 

NPS é consistentemente liberado na amígdala basolateral em ratos acordados. 
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Tal liberação aumentou consideravelmente em resposta a despolarização local, 

assim como a exposição ao estresse do nado forçado. Esses dados suportam 

o papel do NPS endógeno sobre os comportamentos relacionados ao estresse 

e a ansiedade (Ebner et al. 2011).  

Estudos em roedores também demonstraram que a ativação do receptor 

NPSR modula a memória espacial e de reconhecimento de objetos. Dados 

sugerem que a injeção icv de NPS facilita a memória espacial no labirinto 

aquático de Morris, sem causar alteração significativa da latência para atingir o 

alvo e da velocidade de natação. Além disso, o NPS atenua o prejuízo na 

memória espacial induzido pelo MK801, um antagonista do receptor NMDA 

(Han et al. 2009). Da mesma forma, a injeção icv pós-treino, mas não pré-

treino, de NPS facilita a formação de memória de maneira dose-dependente no 

teste da esquiva inibitória e no teste de reconhecimento de objetos em 

camundongos (Okamura et al. 2011). Interessantemente, a administração nasal 

de NPS (4-40 nmol) aplicado pré-treino facilitou a discriminação de objetos de 

uma maneira dose-dependente. No entanto, tanto a administração nasal 

quanto icv de NPS não causaram efeito sobre a memória social, avaliada por 

meio do paradigma de discriminação social (Lukas & Neumann 2012). 

Os estudos realizados com camundongos KO para o receptor NPSR 

mostraram resultados divergentes com relação à memória. Okamura e 

colaboradores (2011) obsevaram que camundongos KO para o receptor NPSR 

apresentam déficits mnemônicos significativos nos testes da esquiva inibitória e 

de reconhecimento de objetos/contextos novos. Já, Ruzza e colaboradores 

(2012) demonstraram que camundongos KO para o receptor NPSR 

comportaram-se semelhantemente aos camundongos selvagens no teste de 
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reconhecimento de objetos. Novamente, é importante ressaltar que estes 

trabalhos utilizaram linhagens de camundongos diferentes, aos quais a deleção 

do gene que expressa o receptor NPSR foi realizada, o que pode ter gerado 

essas diferenças nos fenótipos dos animais KO entre os trabalhos.  

Comparado a outros neurotransmissores ou drogas que têm seus efeitos 

conhecidos sobre o estado sono-vigília, os comportamentos emocionais e os 

processos mnemônicos, o perfil de ação farmacológica do NPS é único e 

dicotômico, pois a administração de NPS produz na mesma faixa de doses 

efeito ansiolítico, psicoestimulante e facilitador da memória. Estimulantes, como 

anfetamina e cocaína, induzem um estado de alerta intenso, assim como 

ansiogênese, simultaneamente (Hascoet & Bourin 1998; Paine et al. 2002). A 

administração de hipocreatinas/orexinas é capaz de suprimir o sono e induzir 

profunda vigília (Hagan et al. 1999; Bourgin et al. 2000), mas não afeta 

comportamentos relacionados à ansiedade (Hagan et al. 1999). Drogas 

ansiolíticas clássicas, como os benzodiazepínicos, não afetam a locomoção em 

doses ansiolíticas, mas tendem a inibir a atividade locomotora em doses altas e 

também induzir amnésia anterógrada (Chaouloff et al. 1997). Dessa forma, 

agonistas do NPS podem ter uma aplicação clínica para o tratamento da 

narcolepsia, além de apresentarem potencial terapêutico para o tratamento de 

transtornos de ansiedade, sem estarem associados à sedação e à amnésia 

(Reinscheid et al. 2005). 
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1.3  Testes comportamentais para avaliar ansiedade e memória 

 

As tarefas que avaliam a ansiedade, em animais, sofrem a influência de 

processos psicobiológicos, como habilidade motora, motivação, percepção, 

aprendizado e memória (Handley 1991). Algumas dessas influências, como 

fatores motivacionais e locomoção, podem ser eliminadas pelo uso de 

situações baseadas em estímulos aversivos naturais ou pela avaliação 

independente da atividade locomotora, respectivamente, como é o caso do 

labirinto em cruz elevado (Handley & Mithani 1984, Pellow et al. 1985) e da 

caixa claro-escuro (Crawley & Goodwin 1980), por exemplo. Outras influências 

são mais difíceis de serem eliminadas, como é o caso da memória. De fato, 

uma ampla gama de evidências experimentais indica que as estruturas 

cerebrais envolvidas com a ansiedade e a memória emocional se sobrepõem 

(Tomaz et al. 1992). Logo, a utilização de uma tarefa que permita a 

investigação tanto da memória como da ansiedade, simultaneamente, pode 

gerar dados interessantes sobre ambos os processos. 

Dos testes animais disponíveis para estudo de ansiedade e memórias 

emocionais em roedores, alguns empregam choques elétricos com o intuito de 

condicionar aversivamente os animais, como é o caso do teste da esquiva 

passiva e do teste do medo condicionado ao contexto (Albuquerque & Silva 

2009). No entanto, aqueles que são baseadoas na aversão natural de roedores 

por espaços abertos ou por ambientes iluminados podem auxiliar o 

entendimento dos processos de formação e evocação de memórias 

emocionais, como, por exemplo, o teste do labirinto em cruz elevado e do 

labirinto em T elevado (LTE). 
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1.3.1 Labirinto em T elevado 

 

O LTE, derivado do labirinto em cruz elevado, permite a avaliação dos 

processos de ansiedade e memória, simultaneamente, em camundongos 

(Conde et al. 1999), o que o torna de especial interesse, visto que a aquisição, 

consolidação e evocação da memória são amplamente influenciadas pelos 

estados emocionais (McGaugh 2004).  

O LTE consiste de três braços elevados igualmente do chão, sendo um 

braço fechado perpendicular a dois braços abertos opostos um ao outro (Figura 

4). Foi descrito pela primeira vez por Graeff e colaboradores (1993) e os 

primeiros trabalhos feitos, a fim de, validá-lo mostraram que a administração de 

diazepam, uma droga ansiolítica da classe dos benzodiazepínicos, diminuiu o 

tempo de saída do braço fechado para os braços abertos. Nesta fase de 

padronização do modelo, Viana et al. (1994) re-expuseram os animais ao 

aparato 72 h após a primeira exposição e observaram que o tratamento com 

diazepam reduziu o tempo de saída do braço fechado para um dos braços 

abertos de maneira dose-dependente. Com base nestes dados, os autores 

interpretaram que o efeito promovido pelo diazepam durante a re-exposição ao 

LTE era devido à amnésia anterógrada que esta substância causa em doses 

altas (Graeff  et al. 1993; Viana et al. 1994). 
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Figura 4: Imagem do labirinto em T elevado (LTE), que consiste em um braço fechado 
(30x6x16 cm) e dois braços abertos (30x6x0,5 cm), elevados 40 cm do chão. 

 

Mais tarde, Conde e colaboradores (1999) propuseram outro protocolo 

que previa que, na sessão treino, o animal seria exposto ao braço fechado 

quantas vezes fossem necessárias para que ele permanecesse neste braço 

continuamente por 300 s. Este protocolo foi proposto a fim de solucionar a 

questão de se a amnésia anterógrada induzida pelas drogas ansiolíticas não 

poderia ser devida ao aprendizado insuficiente durante a sessão treino, uma 

vez que, a proposta inicial do modelo baseava-se na exposição do animal ao 

braço fechado por apenas 3 vezes. De fato, animais treinados para alcançar o 

critério de permanecer por 300 s no braço fechado mostraram, na sessão teste, 

latências de retenção no braço fechado significativamente maiores do que os 

animais expostos ao LTE apenas três vezes durante a sessão treino. Este 

protocolo foi também validado farmacologicamente com o uso do diazepam 

(Conde et al. 1999). A droga amnésica escopolamina também foi testada neste 

protocolo e, em uma dose baixa (0,3 mg/kg), afetou a retenção da memória na 

sessão teste, enquanto em uma dose maior (1,2 mg/kg), a escopolamina 
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prejudicou os processos de aprendizado (na sessão treino) e de memória (na 

sessão teste) (De-Mello & Carobrez 2002). 

Vale ressaltar que as latências de saída do braço fechado das três 

primeiras exposições ao LTE na sessão treino (também denominadas de basal, 

esquiva 1 e esquiva 2) são utilizadas na predição dos níveis de ansiedade 

experimentados pelo animal. De fato, agentes ansiolíticos, como diazepam 

(benzodiazepínico), buspirona e azaspirona (agonistas 5-HT1A) e ritaserina 

(antagonista 5-HT2) reduziram essas latências (Graeff et al. 1998). Da mesma 

forma, as latências de saída do braço fechado do LTE, avaliadas na sessão 

teste, são utilizadas para fazer inferência sobre o processo de evocação da 

memória. Apesar do número limitado de estudos empregando a tarefa do LTE 

para avaliação da memória, recentemente alguns trabalhos publicados na 

literatura a utilizaram para avaliar a ansiedade e a memória concomitantemente 

em ratos (Santos et al. 2006; Cruz-Morales et al. 2008; Maia et al. 2010). Em 

se tratando de camundongos, apenas um estudo utilizou a tarefa do LTE para 

avaliação da memória. Neste trabalho, os autores encontram que a 

escopolamina induz efeitos amnésicos, que foram revertidos por um 

antagonista do receptor CB1 (SR141716A) (Takahashi et al. 2005).  

Portanto, considerando a falta de informação na literatura sobre a 

validação da tarefa do LTE para acessar memória e ansiedade 

simultaneamente em camundongos, o presente estudo objetivou investigar o 

efeito de duas drogas padrão, o diazepam (um ansiolítico com efeitos 

amnésicos) e o biperideno (um antagonista seletivo do receptor muscarínico 

M1 que evoca efeitos amnésicos) administrados em três momentos distintos: 

pré-treino, pós-treino e pré-teste, a fim de propor a tarefa do LTE como um 
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modelo de ansiedade e memória em camundongos. Além disso, este trabalho 

teve como objetivo investigar, por meio da tarefa de LTE, o efeito do 

neuropeptídeo S na ansiedade e nas fases de aquisição e consolidação da 

memória em camundongos. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1  Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho consiste em avaliar os efeitos de uma 

droga amnésica (biperideno), de uma droga ansiolítica com efeitos amnésicos 

(diazepam) e do neuropeptídeo S (droga ansiolítica que facilita a memória) 

sobre os comportamentos de ansiedade, aprendizado/aquisição, consolidação 

e evocação da memória em camundongos submetidos à tarefa do labirinto em 

T elevado. 

 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

a. Validar o protocolo experimental do labirinto em T elevado para avaliar 

na mesma tarefa os processos de ansiedade e memória. Para isso 

foram utilizadas drogas com efeitos comportamentais já estabelecidos 

na literatura, no caso, biperideno como droga amnésica e diazepam 

como droga ansiolítica. 

 

b. Verificar os efeitos do neuropeptídeo S sobre os comportamentos de 

ansiedade e memória (aquisição e consolidação) em camundongos 

submetidos à tarefa do labirinto em T elevado. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1  Considerações éticas 

 

Todos os experimentos foram realizados conforme as diretrizes para o 

uso de animais em pesquisa, segundo a Sociedade Brasileira de Neurociências 

e Comportamento (SBNeC) e de acordo com a Lei N°11.794/2008, que 

regulamenta a experimentação animal no Brasil. O presente projeto foi 

previamente aprovado para execução pela comissão de ética no uso de 

animais (CEUA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) (sob 

o protocolo N° 040/2009). 

 

 

3.2  Animais 

 

Foram utilizados camundongos Swiss machos, com peso variando entre 

30 e 35 g, os quais foram mantidos no biotério do Departamento de Biofísica e 

Farmacologia da UFRN. Os animais foram acondicionados em número de 10 a 

20 em gaiolas plásticas, medindo 33 x 40 x 17 cm, sob ventilação e 

temperatura controladas (23  2 ºC), com ciclo claro/escuro (12 h/12 h, luzes 

acesas às 06:00). Todos os animais tiveram livre acesso à água e comida.  
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3.3  Cirurgia estereotáxica 

 

Para a realização da administração intracerebroventricular (icv), os 

animais passaram por uma cirurgia estereotáxica, que constituiu-se na 

canulação unilateral do ventrículo lateral do cérebro dos indivíduos.  Para 

localização precisa, foi consultado o atlas do cérebro de camundongos 

(Paxinos & Franklin 2001), de onde foram retiradas as coordenadas 

empregadas neste estudo. As coordenadas utilizadas foram: ântero-posterior 

(AP) -0,6 mm, meso-lateral (ML) +1,1 mm e dorso-ventral (DV) -1,0 mm. As 

medidas AP e ML foram obtidas considerando o Bregma como ponto zero, e 

medida DV foi considerada a partir das membranas meninges ficando 1 mm 

acima do ventrículo lateral. 

Antes de iniciar a cirurgia, cada indivíduo foi anestesiado com quetamina 

(100 mg/kg, via intraperitoneal, ip) e xilazina (10 mg/kg, ip). Com os animais já 

anestesiados, foi realizada a tricotomia e posterior imobilização em um 

aparelho estereotáxico, por meio da inserção de pinos no conduto auditivo 

externo e de uma presilha nos dentes incisivos, resultando na fixação da 

cabeça do animal durante todo o processo. Os camundongos foram 

submetidos a uma incisão longitudinal na pele, na linha média da região 

superior do crânio, expondo o periósteo, onde foi realizada a técnica de 

perfuração com broca de aço de largura adequada. A cânula-guia, com 0,7 mm 

de diâmetro e 8 mm de comprimento, foi então introduzida verticalmente de 

acordo com as coordenadas descritas acima e, em seguida fixada ao crânio 

por meio de polímero sintético (acrílico odontológico). Ao final, cada cânula foi 
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selada com um mandril (fio de aço inoxidável) para impedir sua obstrução até o 

momento do experimento. 

Após a cirurgia, foram administrados por via intramuscular (im) e 

subcutânea (sc), respectivamente, tetraciclina (1 mg/kg, im) e diclofenaco de 

sódio (10 mg/kg, sc). Os camundongos foram retirados do estereotáxico e 

mantidos aquecidos sob uma lâmpada de 60 watts até a recuperação 

anestésica, quando então retornaram para as suas caixas de origem. Os 

experimentos foram realizados após um período mínimo de recuperação de 

três dias. 

 

 

3.4  Drogas e tratamentos 

 

 

3.4.1 Drogas administradas intracerebroventricularmente (icv) 

 

Para a realização deste estudo foi utilizada a forma humana do 

neuropeptídeo S (NPS) doado pelo Prof. Remo Guerrini (Department of 

Biotechnology and Pharmaceutical Chemistry, University of Ferrara, Itália). O 

NPS foi diluído em solução salina (0,9% NaCl; o pH da solução ficou na faixa 

de 7,0). No momento da administração, o animal foi imobilizado manualmente, 

retirou-se o mandril, e foi introduzida a cânula de injeção, medindo 0,7 mm de 

diâmetro e 9 mm de comprimento, através da cânula-guia. A solução contendo 

a droga foi injetada no volume de 2 l icv, durante um período de dois minutos, 
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utilizando uma seringa Hamilton de 10 l que foi conectada através de um tubo 

de polietileno PE-10 à cânula de injeção previamente implantada.  

A dose de NPS utilizada neste estudo variou de 0,01 a 1 nmol, uma vez 

que estudos prévios demonstraram que esta faixa de dose é efetiva em induzir 

os efeitos comportamentais por meio da administração icv em camundongos 

(Xu et al. 2004; Okamura et al. 2011). Ainda, baseado em estudos pilotos, foi 

adotado um intervalo de 15 min entre a administração e a exposição ao aparato 

comportamental. 

 

 

3.4.2 Drogas administradas perifericamente 

 

As drogas administradas perifericamente foram diazepam e biperideno, 

ambos no volume de 10 ml/kg. O diazepam (Laboratório Farmacêutico 

Cristália, Brasil) é uma droga ansiolítica padrão, cujo mecanismo de ação se 

caraceteriza pelo agonismo do sítio benzodiazepínico no receptor ácido gama-

aminobutírico (GABA) no sistema nervoso central (Haefely et al. 1975). Este 

fármaco foi solubilizado em salina acrescida de Tween-80 2% e administrado 

intraperitonealmente (ip), nas doses de 1 ou 2 mg/kg, a depender do 

experimento, uma vez que estudos prévios demonstraram que esta faixa de 

dose é efetiva em induzir os efeitos comportamentais por meio da 

administração ip em camundongos (Carvalho-Netto & Nunes-de-Souza 2004). 

O biperideno (Laboratório Farmacêutico Cristália, Brasil) é uma droga 

amnésica, que atua como antagonista do receptor colinérgico muscarínico M1 e 

facilmente cruza a barreira hemato-encefálica (Bolden et al. 1992). Este 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carvalho-Netto%20EF%22%5BAuthor%5D
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fármaco foi diluído em salina (0,9% NaCl) e administrado subcutaneamente 

(sc), nas doses de 0,5, 1, 2 ou 3 mg/kg, a depender do experimento, uma vez 

que estudos prévios demonstraram que esta faixa de dose é efetiva em induzir 

os efeitos comportamentais por meio da administração sc em camundongos 

(Kimura et al. 1999).  

Para ambas as drogas, foi adotado um intervalo de 30 min entre a 

administração e a exposição ao aparato comportamental (Carvalho-Netto & 

Nunes-de-Souza 2004; Kimura et al. 1999). Solução salina foi injetada nos 

grupos controle. 

 

 

3.4.3 Tratamentos 

 

Diazepam (1,0 ou 2,0 mg/kg, ip), biperideno (0,5; 1,0; 2,0 ou 3,0 mg/kg, 

sc) e NPS (0,01; 0,1 ou 1,0 nmol) foram injetados em grupos experimentais 

diferentes em três momentos:  

1. Antes da sessão treino do LTE: a fim de se analisar os efeitos das 

drogas sobre a ansiedade e a aquisição da memória; 

2. Imediatamente após a sessão treino do LTE: a fim de se analisar os 

efeitos das drogas sobre a consolidação da memória; 

3. Antes da sessão teste do LTE: a fim de se analisar os efeitos das 

drogas sobre a evocação da memória. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carvalho-Netto%20EF%22%5BAuthor%5D
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3.5  Modelos comportamentais 

 

 

3.5.1 Labirinto em T elevado 

 

O labirinto em T elevado (LTE) foi utilizado para acessar a memória e a 

ansiedade em camundongos. O LTE é um aparato de madeira com três braços 

de dimensões iguais (30 x 6 cm). Um dos braços, fechado por paredes de 16 

cm de altura, se localiza perpendicular aos dois braços abertos opostos um ao 

outro. Uma borda de Plexiglas de 0,5 cm de altura rodeia os braços abertos. O 

aparato todo está elevado 40 cm do chão.  

A tarefa do LTE baseou-se no protocolo utilizado por Conde e 

colaboradores (1999). Brevemente, dividiu-se em duas sessões: treino e teste. 

Na sessão treino, cada camundongo foi colocado na parte distal do braço 

fechado, voltado para a intercessão dos braços e lhe foi permitido explorar o 

braço fechado. A exposição ao labirinto terminou quando o camundongo entrou 

com as quatro patas em um dos braços abertos ou permaneceu no braço 

fechado por, no máximo, 300 segundos. Nesta sessão, o camundongo foi re-

exposto ao LTE quantas vezes foram necessárias para permanecer 300 

segundos no braço fechado. O número de exposições para alcançar este 

critério foi usado para avaliar o aprendizado/aquisição. A latência de cada 

indivíduo para entrar com as quatro patas no braço aberto foi registrada em 

cada exposição. As três primeiras latências consecutivas da sessão treino 

foram usadas para avaliar o nível de ansiedade estimado para o animal. Entre 
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cada exposição ao labirinto foi adotado um intervalo de 30 segundos, durante o 

qual, os animais retornavam para suas caixas.  

A sessão teste ocorreu vinte e quatro, quarenta e oito ou noventa e seis 

horas (a depender do experimento) após a sessão treino, quando os 

camundongos foram re-expostos ao braço fechado durante duas exposições 

subsequentes (exposição 1 e exposição 2) e a latência para o animal entrar 

com as quatro patas no braço aberto foi registrada e usada para acessar a 

evocação da memória. O ponto de corte nessa sessão foi de 300 s. Os 

experimentos foram realizados em uma sala silenciosa com iluminação baixa 

controlada, dentro da qual o observador permaneceu durante todo o 

experimento. Todos os experimentos aconteceram entre 13:00 e 17:00. Entre 

as exposições de cada animal, o aparato foi limpo com uma solução de etanol 

5%. 

 

 

3.5.2 Campo aberto 

 

 A atividade locomotora dos camundongos foi mensurada usando o 

campo aberto. O aparato, feito de madeira coberto por fórmica impermeável, 

tem um piso preto de 60 x 60 cm e paredes brancas de 60 cm de altura. Cada 

camundongo foi colocado no centro do campo aberto e lhes foi permitido 

explorar livremente o aparato. A distância percorrida a cada 5 minutos foi 

registrada automaticamente por um software (Any-maze, Stoelting, USA), 

durante 15 minutos. Depois da avaliação comportamental de cada 
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camundongo, a arena foi limpa com uma solução de etanol 5%. O ambiente do 

teste foi silencioso e com iluminação baixa controlada. 

 

 

3.6  Análise histológica 

 

Os animais foram perfundidos transcardiacamente com solução salina 

(NaCl 0,9%, tampão fosfato de sódio, pH 7,4). A posição da cânula foi 

determinada pela injeção de 1 l de azul de metileno antes da eutanásia e a 

avaliação do posicionamento da cânula foi feita através da observação do 

cérebro à fresco. Somente os animais que tiveram os sítios de implantação no 

ventrículo lateral foram considerados para análise. 

 

 

3.7  Delineamento experimental 

 

 

3.7.1 Experimento 1 

 

Esta série de experimentos foi realizada com o objetivo de acessar, na 

sessão teste do LTE, o efeito do tempo na duração do comportamento de 

evitação em relação ao braço aberto exibido pelos camundongos. Para tanto, 

distintos grupos foram sujeitos à sessão treino do LTE e 24, 48 ou 96 h depois 

desta sessão foram re-expostos ao labirinto na sessão teste, quando a latência 

de entrada com as quatro patas em um dos braços abertos foi registrada 
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(Figura 5). Para estimar a duração em longo prazo do comportamento de 

evitação aos braços abertos do LTE, os mesmos animais treinados no aparato 

e testados 48 h após, foram novamente re-expostos à sessão teste do LTE 15 

dias após a sessão treino. 

 

 

Figura 5: Esquema demonstrativo do delineamento experimental do experimento 1. A 
sessão teste ocorreu 24, 48 ou 96 h após a sessão treino. Em ambas as sessões não 
houve administração de quaisquer drogas. 

 

 

3.7.2 Experimento 2 

 

A fim de acessar o efeito das drogas sobre os processos de ansiedade e 

aprendizado/aquisição, estas foram administradas antes da sessão treino do 

LTE. Para tanto, o experimento foi dividido em três etapas. 

 

Etapa 1: 

 

Nesta etapa foram utilizadas drogas já previamente padronizadas na 

literatura, a fim de avaliar seus efeitos sobre os comportamentos de ansiedade 

e aprendizado/aquisição dos camundongos expostos à tarefa do LTE. Os 

camundongos foram aleatoriamente divididos em três grupos: 

1. Biperideno (0,5 ou 1,0 mg/kg, sc); 

2. Diazepam (1,0 ou 2,0 mg/kg, ip); 
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3. Controle (sc ou ip). 

Trinta minutos após a injeção da droga, cada camundongo foi submetido 

à sessão treino do LTE. A sessão teste ocorreu 24 h após a sessão treino 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6: Esquema demonstrativo do delineamento experimental da etapa 1 do 
experimento 2. Os animais foram aleatoriamente divididos em grupos e foram tratados 
com biperideno (sc), diazepam (ip) ou veículo (sc ou ip) 30 min antes da sessão treino. 
A sessão teste ocorreu 24 h após a sessão treino. BPR: biperideno; DZP: diazepam. 

 

Etapa 2: 

 

Nesta etapa foram avaliados os efeitos do NPS sobre os comportamentos 

de ansiedade e aprendizado/aquisição dos camundongos expostos à tarefa do 

LTE. Para tanto, uma cânula foi implantada no ventrículo lateral dos animais e, 

de 3 a 5 dias após, os mesmos foram divididos aleatoriamente nos seguintes 

grupos: 

1. NPS (0,01 ou 0,1 nmol, icv); 

2. Controle (icv). 

Quinze minutos após a injeção do NPS, cada camundongo foi submetido 

à sessão treino do LTE. A sessão teste ocorreu 48 h após a sessão treino 

(Figura 7), uma vez que este intervalo é o mais adequado para se observar os 

efeitos do NPS sobre a memória (Okamura et al. 2011). 
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Figura 7: Esquema demonstrativo do delineamento experimental da etapa 2 do 
experimento 2. Uma cânula foi implantada no ventrículo lateral dos animais e de 3 a 5 
dias após, os mesmos foram divididos aleatoriamente em grupos e foram tratados com 
NPS (icv) ou veículo (icv) 15 min antes de serem expostos à sessão treino do LTE. A 
sessão teste ocorreu 48 h após a sessão treino. NPS: neuropeptídeo S. 

 

Etapa 3: 

 

A fim de observar o efeito do NPS sobre a amnésia induzida pelo 

tratamento com biperideno, uma cânula foi implantada no ventrículo lateral dos 

animais e, de 3 a 5 dias após, os mesmos foram divididos aleatoriamente nos 

seguintes grupos: 

1. Biperideno (1 ou 2 mg/kg, sc) +  Controle (icv) 

2. Biperideno (2 mg/kg, sc) + NPS (0,1 ou 1 nmol, icv) 

3. Controle (sc) + Controle (icv) 

Os animais foram tratados com biperideno ou veículo (ambos sc) e, 

quinze minutos após, os mesmos foram tratados com NPS ou veículo (ambos 

icv). Quinze minutos após ter recebido o NPS ou o veículo, os animais foram 

submetidos à sessão treino do LTE. A sessão teste ocorreu 48 h após a sessão 

treino (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Esquema demonstrativo do delineamento experimental da etapa 3 do 
experimento 2. Uma cânula foi implantada no ventrículo lateral dos animais e de 3 a 5 
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dias após, os animais receberam um tratamento combinado de biperideno e NPS 
antes da sessão treino. A sessão teste ocorreu 48 h após a sessão treino. BPR: 
biperideno; NPS: neuropeptídeo S. 

 

 

3.7.3 Experimento 3 

 

A fim de investigar o efeito das drogas sobre a consolidação da memória, 

a administração foi realizada imediatamente após a sessão treino do LTE. Para 

tanto o experimento 3 foi divido em duas etapas. 

 

Etapa 1: 

 

Nesta etapa avaliou-se o efeito das drogas biperideno e diazepam, 

administradas imediatamente após a sessão treino, sobre a consolidação da 

memória em camundongos expostos à tarefa do LTE. Os camundongos foram 

aleatoriamente divididos em três grupos: 

1. Biperideno (1,0 ou 3,0 mg/kg, sc); 

2. Diazepam (2,0 mg/kg, ip); 

3. Controle (sc ou ip). 

A sessão teste ocorreu 24 h após a sessão treino. Nesta etapa, avaliou-se 

também efeito do biperideno na dose de 3,0 mg/kg sobre o comportamento do 

animal na sessão teste do LTE (Figura 9). Considerando que a meia-vida do 

biperideno é de aproximadamente 22 h, a fim de evitar os possíveis efeitos 

motores e sensoriais desta droga, somente para essa dose, o intervalo adotado 

entre as sessões treino e teste foi de 48 h. 
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Figura 9: Esquema demonstrativo do delineamento experimental da etapa 1 do 
experimento 3. A administração de biperideno (sc), diazepam (ip) ou veículo (sc ou ip) 
aconteceu imediatamente após a sessão treino do LTE. A sessão teste ocorreu 24 h 
após a sessão treino. BPR: biperideno; DZP: diazepam. 

 

Etapa 2: 

 

Nesta etapa foram avaliados os efeitos do NPS sobre a consolidação da 

memória dos camundongos expostos à tarefa do LTE. Para tanto, uma cânula 

foi implantada no ventrículo lateral dos animais e, de 3 a 5 dias após, os 

mesmos foram expostos à sessão treino do LTE, sem receber quaisquer 

tratamentos. Após a sessão treino, os animais receberam os seguintes 

tratamentos: 

1. NPS (0,1 ou 1 nmol, icv); 

2. Controle (icv). 

 

A sessão teste ocorreu 48 h após a sessão treino (Figura 10).  

 

 

Figura 10: Esquema demonstrativo do delineamento experimental da etapa 2 do 
experimento 3. Uma cânula foi implantada no ventrículo lateral dos animais e, de 3 a 5 
dias após, os mesmos foram expostos à sessão treino do LTE. Imediatamente após a 
sessão treino, os animais foram tratados com NPS ou veículo (icv). A sessão teste 
ocorreu 48 h após a sessão treino. NPS: neuropeptídeo S. 
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3.7.4 Experimento 4 

 

A fim de acessar o efeito das drogas sobre a evocação da memória, os 

camundongos foram expostos à sessão treino do LTE, sem quaisquer 

tratamentos. Vinte e três horas e meia após a sessão treino, os animais foram 

aleatoriamente divididos em diferentes grupos, e então, receberam os 

seguintes tratamentos: 

1. Biperideno (1,0 mg/kg, sc); 

2. Diazepam (1,0 ou 2,0 mg/kg, ip); 

3. Controle (sc ou ip). 

A administração das drogas foi feita 30 min antes da sessão teste do LTE, 

que ocorreu 24 h após a sessão treino (Figura 11). 

 

 

Figura 11: Esquema demonstrativo do delineamento experimental do experimento 4. 
Os animais passaram pela sessão treino do LTE sem receber quaisquer drogas. A 
administração de biperideno (sc), diazepam (ip) ou veículo (sc ou ip) ocorreu 30 min 
antes da sessão teste, que ocorreu 24 h após a sessão treino. BPR: biperideno; DZP: 
diazepam. 

 

 

3.7.5 Experimento 5 

 

A fim de acessar o efeito das drogas sobre a atividade locomotora dos 

animais, os camundongos foram expostos ao campo aberto. Os indivíduos 

foram colocados no centro do aparato, o qual lhes foi permitido explorar 
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livremente durante um período de 15 minutos. Os dados foram coletados por 

meio do software Anymaze. Este experimento foi dividido em duas etapas. 

 

Etapa 1: 

 

Nesta etapa avaliou-se o efeito das drogas biperideno e diazepam sobre a 

atividade locomotora espontânea dos camundongos. Ambas as drogas foram 

administradas 30 min antes da exposição ao campo aberto (Figura 12). Os 

animais foram aleatoriamente divididos em diferentes grupos, e receberam os 

seguintes tratamentos:  

1. Biperideno (0,5; 1,0 ou 3,0 mg/kg, sc); 

2. Diazepam (1,0 ou 2,0 mg/kg, ip); 

3. Controle (sc ou ip). 

 

 

Figura 12: Esquema demonstrativo do delineamento experimental da etapa 1 do 
experimento 5. Os animais foram tratados com biperideno (sc), diazepam (ip) ou 
veículo (sc ou ip) 30 min antes da exposição ao campo aberto para avaliação da 
atividade locomotora durante 15 min. BPR: biperideno; DZP: diazepam. 

 

Etapa 2: 

 

Nesta etapa foram avaliados os efeitos de diferentes doses do NPS sobre 

a atividade locomotora espontânea de camundongos. O NPS ou veículo foram 

administrados 15 min antes da exposição ao campo aberto (Figura 13). Para 
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tanto, foi implantada uma cânula no ventrículo lateral dos animais e, de 3 a 5 

dias após, os mesmos foram tratados, conforme descrito abaixo: 

1. NPS (0,1 ou 1 nmol); 

2. Controle (icv). 

 

 

Figura 13: Esquema demonstrativo do delineamento experimental da etapa 2 do 
experimento 5. Uma cânula foi implantada no ventrículo lateral dos animais e, de 3 a 5 
dias após, os mesmos foram aleatoriamente divididos em grupos que receberam NPS 
ou veículo (icv) 15 min antes da exposição ao campo aberto para avaliação da 
atividade locomotora por 15 min. NPS: neuropeptídeo S. 

 

 

3.8  Análise estatística 

 

Os dados apresentados neste trabalho estão reportados como média ± 

erro padrão. Os resultados foram inicialmente submetidos ao teste de 

Kolmogorov-Sminorv para avaliar a normalidade e ao teste de Levene para 

avaliar a homogeneidade de variância. As comparações entre os grupos 

tratados e controle foram feitas por meio do teste t ou por meio do teste 

ANOVA de uma via, seguida pelo teste post hoc de Dunnett, a depender do 

número de grupos a serem comparados. Além disso, foi usado o teste ANOVA 

de medidas repetidas para comparações intra-grupo. Valores de p<0,05 foram 

considerados significativos. Estas análises foram feitas usando o programa 

SPSS, versão 16,0. 
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Quando as condições de normalidade ou de número mínimo de indivíduos 

requerido pelo teste não foram cumpridas, foi realizado um bootstrap, a fim de 

tornar os dados aptos a serem avaliados pelo teste paramétrico. O bootstrap é 

um método proposto por Efron (1979), no qual a partir de uma amostra original 

de tamanho n, são criadas centenas ou até milhares de reamostras de mesmo 

tamanho. Frequentemente é usado para aproximar a distribuição da amostra 

de um conjunto de dados da distribuição normal, aproximar o viés ou a 

variância dos dados, assim como para construir intervalos de confiança 

(Cesário & Barreto 2003). 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1  Experimento 1 

 

ANOVA de medidas repetidas mostrou que em camundongos não 

tratados expostos à tarefa do LTE, a latência para entrar com as quatro patas 

em um dos braços abertos durante a sessão treino aumentou 

espontaneamente durante as três primeiras exposições (Figura 14A; 24 h: 

P=0,07, F(2,12)=3,14; 48 h: P=0,07, F(2,16)=1,82; 96 h: P=0,03, F(2,12)=4,71), 

sugerindo aquisição do comportamento de evitação aos braços abertos. 

Na sessão teste, ANOVA de uma via mostrou que não houve diferença 

entre os grupos quanto à latência para entrar com as quatro patas em um dos 

braços abertos tanto na primeira (Figura 14B; P>0,05, F(2,17)=0,26), quanto na 

segunda (Figura 14B; P>0,05, F(2,17)=1,72) exposições. 

Para avaliar se os camundongos evocaram a memória de evitação dos 

braços abertos do LTE, foram comparadas as latências da primeira exposição 

da sessão treino e da primeira exposição da sessão teste. Teste t pareado 

encontrou que, independentemente da sessão treino ter ocorrido 24, 48 ou 96 h 

antes da sessão teste do LTE, os animais apresentaram altas latências de 

permanência nos braços fechados na sessão teste, comparados com a latência 

da primeira exposição na sessão treino (Figura 14C; 24 h: bootstrap: bias=0,70, 

P=0,03, t(6)=3,21; 48 h: bootstrap: bias=0,46, P=0,01, t(8)=4,63; 96 h: bootstrap: 

bias=0,36, P=0,02, t(5)=5,15), sugerindo evocação da memória adquirida na 

sessão treino.  
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Visando investigar a duração desta memória de evitação dos braços 

abertos, 15 dias após o treino, os animais foram ressubmetidos ao LTE e 

observou-se que os mesmos ainda apresentaram latência elevada para entrar 

em um dos braços abertos do LTE. Teste t pareado indicou que há diferença 

significante entre a latência da primeira exposição da sessão treino e a latência 

da primeira exposição da sessão teste, que ocorreu após 15 dias (Figura 14C; 

1ª exposição da sessão treino: 39,2 ± 9,8 s; 1ª exposição da sessão teste: 300 

± 0,0 s; n=9; P<0,001, t(8)=11,17). Estes dados indicam que a memória induzida 

na sessão treino do LTE é duradoura, se mantendo por, no mínimo, 15 dias. 
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Figura 14: Comportamento dos camundongos naive submetidos à tarefa do LTE. 
Latência para entrar com as quatro patas em um dos braços abertos do LTE nas três 
primeiras exposições durante a sessão treino (A). Latência para entrar com as quatro 
patas em um dos braços abertos do LTE na sessão teste, que ocorreu 24, 48 ou 96 h 
após a sessão treino (B). Latência para entrar com as quatro patas em um dos braços 
abertos do LTE na primeira exposição da sessão treino e na primeira exposição da 
sessão teste (C). Cada barra representa média ± erro de 6-9 animais. *P<0,05, 
#P=0,07 
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4.2  Experimento 2 

 

Etapa 1: 

 

ANOVA de uma via mostrou que, quando injetados pré-treino, os animais 

que foram tratados com biperideno 1 mg/kg, mas não 0,5 mg/kg, apresentaram 

aumento no número de exposições para atingir o critério de permanecer 300 s 

no braço fechado comparados aos animais controles (Figura 15A; P=0,002, 

F(2,29)=7,89), sugerindo portanto dano no processo de aprendizado/aquisição. 

ANOVA de uma via mostrou também que animais tratados com diazepam (1 e 

2 mg/kg) apresentaram aumento no número de exposições para alcançar o 

critério de permanecer 300 s no braço fechado comparados aos controles, mas 

este valor não alcançou a significância (Figura 15B; P=0,09, F(2,21)=2,58).  

Ainda na sessão treino, ANOVA de uma via mostrou que animais tratados 

com biperideno não apresentaram diferença dos controles quanto á latência 

para entrar com as quatro patas em um dos braços abertos durante as três 

primeiras exposições (Figura 15C; exposição 1: P>0,05, F(2,29)=2,12; exposição 

2: P>0,05, F(2,29)=1,23; exposição 3: P>0,05, F(2,29)=1,51). Em contraste, 

ANOVA de uma via seguida do teste de post-hoc de Dunnett indicou que 

animais tratados com diazepam 1 e 2 mg/kg apresentaram latências 

significantemente reduzidas para entrar em um dos braços abertos durante a 

primeira (Figura 15D; P=0,01; F(2,21)=5,71), a segunda (Figura 15D; P=0,005, 

F(2,21)=6,94) e a terceira (Figura 15D; P=0,006, F(2,21)=6,73) exposições ao LTE 

comparados ao grupo controle, indicando efeito ansiolítico do diazepam em 

ambas as doses. Ainda, estes dados sugerem que a tarefa do LTE, nas 
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condições experimentais deste trabalho, é sensível ao efeito ansiolítico do 

diazepam. 

Na sessão teste, ANOVA de uma via mostrou que a latência para entrar 

em um dos braços abertos do LTE decresceu na primeira e na segunda 

exposições no grupo tratado com biperideno 1 mg/kg (Figura 15E; P<0,001, 

F(2,29)=23,34; P=0,016, F(2,29)=4,77, respectivamente) e no grupo tratado com 

diazepam 2 mg/kg (Figura 15F; P=0,02, F(2,21)=4,53; P<0,001, F(2,21)=12,10, 

respectivamente) quando comparados ao grupo controle, sugerindo prejuízo 

sobre a evocação da memória. Interessantemente, animais tratados com 

biperideno 0,5 mg/kg e diazepam 1 mg/kg não apresentaram diferença neste 

parâmetro na sessão teste (Figura 15E e F, respectivamente). Esses dados 

sugerem que a tarefa do LTE é capaz de detectar o dano na memória induzido 

pelo biperideno 1 mg/kg e pelo diazepam 2 mg/kg e que o comportamento visto 

neste modelo é modulável por diferentes drogas e doses. 

Além disso, visando avaliar se os camundongos evocaram a memória de 

evitação aos braços abertos do LTE, as latências da primeira exposição da 

sessão treino e da primeira exposição da sessão teste foram comparadas em 

animais tratados com biperideno e diazepam. Teste t pareado encontrou que 

as latências de permanência no braço fechado na primeira exposição da 

sessão treino e da sessão teste não diferiam nos animais tratados com 

biperideno 1 mg/kg (Figura 15G; bootstrap: bias=0,50, P=0,705, t(9)=0,30) e 

diazepam 2 mg/kg (Figura 15H; bootstrap: bias=0,21, P=0,154, t(4)=1,78), 

sugerindo que nestes grupos não houve evocação da memória adquirida na 

sessão treino. Entretanto, o teste t pareado encontrou latências de 

permanência nos braços fechados significativamente mais altas na primeira 
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exposição da sessão teste quando comparados com a latência da primeira 

exposição da sessão treino nos animais tratados com biperideno 0,5 mg/kg 

(Figura 15G; bootstrap: bias=0,57, P=0,013, t(7)=7,90) e diazepam 1 mg/kg 

(Figura 15H; bootstrap: bias=1,07, P=0,001, t(11)=4,47), o que sugere que estes 

grupos evocaram a memória adquirida na sessão treino do LTE. 
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Figura 15: Efeitos da administração pré-treino de biperideno 0,5 e 1 mg/kg (sc) e 
diazepam 1 e 2 mg/kg (ip) em camundongos submetidos à tarefa do LTE. Número de 
exposições requeridas para atingir o critério de permanecer 300 s no braço fechado na 
sessão treino (A, B). Latências para entrar com as quatro patas em um dos braços 
abertos nas três primeiras exposições da sessão treino (C, D). Latências para entrar 
com as quatro patas em um dos braços abertos na sessão teste (E, F). Latências para 
entrar com as quatro patas em um dos braços abertos na primeira exposição da 
sessão treino e na primeira exposição da sessão teste (G, H). Sessão treino iniciou-se 
30 min após a administração de biperideno, diazepam ou veículo. A sessão teste 

A B 

C D 

E F 

G H 
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ocorreu 24 h após a sessão treino. Cada barra representa média ± erro padrão de 5-
14 animais. *P<0,05 versus controle ou sessão treino. BPR 0,5: biperideno 0,5 mg/kg; 
BPR 1: biperideno 1 mg/kg; DZP 1: diazepam 1 mg/kg; DZP 2: diazepam 2 mg/kg. 

 

Etapa 2: 

 

ANOVA de uma via seguida do teste post-doc de Dunnett mostrou que, 

quando injetados pré-treino, os animais tratados com NPS 0,1 nmol, mas não 

com NPS 0,01 nmol, apresentaram aumento no número de exposições para 

atingir o critério de permanecer 300 s no braço fechado comparados aos 

controles (Figura 16A; P=0,001, F(2,40)=8,80).  

Ainda na sessão treino, ANOVA de uma via mostrou que animais tratados 

com NPS 0,1 nmol, mas não com NPS 0,01 nmol apresentaram redução 

significante das latências para entrar com as quatro patas no braço aberto 

durante a segunda (Figura 16B; P=0,05, F(2,40)=3,15) e a terceira (Figura 16B; 

P=0,02, F(2,40)=2,88) exposições ao LTE. Esses dados sugerem que animais 

tratados com NPS na dose de 0,1 nmol apresentam redução do 

comportamento de ansiedade detectado pela tarefa do LTE. 

Na sessão teste, ANOVA de uma via mostrou que as latências para entrar 

com as quatro patas em um dos braços abertos não foi alterada nos grupos 

tratados com NPS 0,1 e 0,01 nmol, na primeira (Figura 16C; P>0,05, 

F(2,40)=1,88), nem na segunda (Figura 16C; P>0,05, F(2,40)=0,17) exposições ao 

LTE quando comparados ao grupo controle. Além disso, visando avaliar se os 

camundongos tratados com NPS evocaram o comportamento de evitação aos 

braços abertos do LTE, foram comparadas as latências da primeira exposição 

da sessão treino e da primeira exposição da sessão teste. Teste t pareado 

indicou que a latência de permanência nos braços fechados foi 
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significativamente mais alta na sessão teste do que a latência da primeira 

exposição da sessão treino nos animais controles (Figura 16D; bootstrap: 

bias=1,14, P=0,004, t(17)=7,42), tratados com NPS 0,01 nmol (Figura 16D; 

bootstrap: bias=0,96, P=0,002, t(10)=7,45) e tratados com NPS 0,1 nmol (Figura 

16D; bootstrap: bias=0,07, P=0,003, t(10)=4,95).  

Esses dados sugerem que os animais tratados com NPS pré-treino em 

ambas as doses (0,01 e 0,1 nmol), apesar de não apresentarem alterações na 

memória detectáveis pela tarefa do LTE que os diferenciem dos controles, 

evocam a memória adquirida durante a sessão treino. Portanto, quando testada 

no LTE, a administração pré-treino de NPS 0,1 nmol induz efeito do tipo 

ansiolítico sem alterar a memória avaliada na tarefa do LTE. 

 

 

 

 

 



58 

 

Sessão Treino

Controle NPS 0,01 NPS 0,1
0

2

4

6

8

10

12

*
N

ú
m

e
ro

 d
e
 e

x
p

o
s
iç

õ
e
s

Sessão Treino

Exposição 1 Exposição 2 Exposição 3
0

50

100

150

200

250
Controle

NPS 0,01

*
*

NPS 0,1

L
a
tê

n
c
ia

 (
s
)

Sessão Teste

Exposição 1 Exposição 2
0

50

100

150

200

250

300
Controle

NPS 0,01

NPS 0,1

L
a
tê

n
c
ia

 (
s
)

Controle NPS 0,01 NPS 0,1
0

50

100

150

200

250

300
Treino

Teste
*

*

*

L
a
tê

n
c
ia

 (
s
)

 

Figura 16: Efeitos da administração pré-treino de NPS (icv) nas doses de 0,01 e 0,1 
nmol em camundongos submetidos à tarefa do LTE. Número de exposições 
requeridas para atingir o critério de permanecer 300 s no braço fechado na sessão 
treino (A). Latências para entrar com as quatro patas em um dos braços abertos nas 
três primeiras exposições da sessão treino (B). Latências para entrar com as quatro 
patas em um dos braços abertos nas duas exposições da sessão teste (C). Latências 
para entrar com as quatro patas em um dos braços abertos na primeira exposição da 
sessão treino e na primeira exposição da sessão teste (D). A sessão treino se iniciou 
15 min após a administração de NPS ou veículo (icv). A sessão teste ocorreu 48 h 
após a sessão treino. Cada barra representa média ± erro padrão de 14-18 animais. 
*P<0,05 versus controle ou sessão treino. NPS 0,01: neuropeptídeo S 0,01 nmol; NPS 
0,1: neuropeptídeo S 0,1 nmol. 

 

Etapa 3: 

 

ANOVA de uma via seguida do teste post-hoc de Dunnett mostrou que, os 

animais que receberam o tratamento combinado de biperideno 2 mg/kg (sc) + 

veículo (icv), mas não biperideno 1 mg/kg (sc) + veículo (icv), apresentaram 

aumento no número de exposições para atingir o critério de permanecer 300 s 

no braço fechado durante a sessão de treino comparados aos controles (Figura 

17A; P=0,048, F(2,21)=3,52), indicando prejuízo no aprendizado/aquisição da 

A B 

C D 
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tarefa. Ainda na sessão treino, ANOVA de uma via mostrou que animais que 

receberam o tratamento combinado de biperideno (1 e 2 mg/kg, sc) + veículo 

(icv) não apresentaram diferença em relação aos controles nas latências para 

entrar com as quatro patas em um dos braços abertos durante a primeira 

(Figura 17C; P>0,05, F(2,21)=0,78), a segunda (Figura 17C; P>0,05, F(2,21)=2,69) 

e a terceira (Figura 17C; P>0,05, F(2,21)=2,47) exposições ao LTE.  

Na sessão teste, ANOVA de uma via mostrou que as latências para entrar 

em um dos braços abertos do LTE foi significativamente menor no grupo 

tratado com biperideno 2 mg/kg (sc) + veículo (icv), mas não no grupo tratado 

com biperideno 1 mg/kg (sc) + veículo (icv), na primeira (Figura 17E; P<0,001, 

F(2,21)=14,01) e na segunda (Figura 17E; P=0,01, F(2,21)=5,59) exposições ao 

LTE quando comparados aos controles. Portanto, tais resultados indicam que 

apenas os animais tratados com biperideno 2 mg/kg (sc) + veículo (icv) 

apresentaram prejuízo na memória avaliada na tarefa do LTE e, por isso, essa 

dose de biperideno foi a escolhida para avaliar o efeito do tratamento com NPS 

sobre a memória de camundongos . 

ANOVA de uma via seguida do teste post-hoc de Dunnett mostrou que, os 

animais que receberam o tratamento combinado de biperideno 2 mg/kg (sc) + 

NPS 1 nmol (icv), mas não biperideno 2 mg/kg (sc) + NPS 0,1 nmol (icv), 

apresentaram aumento no número de exposições para atingir o critério de 

permanecer 300 s no braço fechado quando comparados aos controles (Figura 

17B; P<0,001, F(3,33)=8,02), indicando prejuízo no aprendizado/aquisição da 

tarefa. 

Ainda na sessão treino, ANOVA de uma via mostrou que animais que 

receberam o tratamento combinado de biperideno 2 mg/kg (sc) + NPS em 
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ambas as doses (0,1 e 1 nmol, icv) não apresentaram diferença em relação aos 

controles nas latências para entrar com as quatro patas em um dos braços 

abertos durante a primeira (Figura 17D; P>0,05, F(3,33)=0,67) e a segunda 

(Figura 17D; P>0,05, F(3,33)=3,01) exposições ao LTE. Na terceira exposição ao 

LTE, os animais tratados com biperideno 2 mg/kg (sc) + NPS 1 nmol (icv), mas 

não os tratados com biperideno 2 mg/kg (sc) + NPS 0,1 nmol (icv) 

apresentaram latências de entrada em um dos braços abertos do LTE 

reduzidas em comparação aos controles (Figura 17D; P=0,015, F(3,33)=4,04). 

 Na sessão teste, ANOVA de uma via mostrou que as latências para 

entrar em um dos braços abertos do LTE foi significativamente menor nos 

grupos tratados com biperideno 2 mg/kg (sc) + NPS em ambas as doses (0,1 e 

1 nmol, icv) na primeira (Figura 17F; P<0,001, F(3,33)=9,67) e na segunda 

exposições (Figura 17F; P=0,01, F(3,33)=7,35) ao LTE quando comparados ao 

grupo controle. Esses dados indicam que o NPS em ambas as doses não foi 

capaz de reverter o dano mnemônico induzido pelo biperideno 2 mg/kg. 
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Figura 17: Efeitos da administração combinada de biperideno (1 e 2 mg/kg, sc) e NPS 
(0,1 e 1 nmol, icv) em camundongos submetidos à tarefa do LTE. Número de 
exposições requeridas para atingir o critério de permanecer 300 s no braço fechado na 
sessão treino (A, B). Latências para entrar com as quatro patas em um dos braços 
abertos nas três primeiras exposições da sessão treino (C, D). Latências para entrar 
com as quatro patas em um dos braços abertos nas duas exposições da sessão teste 
(E, F). O tratamento teve início com administração de biperideno ou veículo (sc), 
seguida, após 15 min, pela administração de NPS ou veículo (icv). A sessão treino se 
iniciou 15 min após a administração de NPS ou veículo. A sessão teste ocorreu 48 h 
após a sessão treino. Cada barra representa média ± erro padrão de 5-11 animais. 
*P<0,05 versus controle. BPR 1: biperideno 1 mg/kg; BPR 2: biperideno 2 mg/kg; NPS 
0,01: neuropeptídeo S 0,01 nmol; NPS 0,1: neuropeptídeo S 0,1 nmol. 
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4.3  Experimento 3 

 

Etapa 1: 

 

Os efeitos da administração de biperideno 1 e 3 mg/kg e diazepam 2 

mg/kg imediatamente após o treino também foram avaliados na tarefa do LTE 

(Figura 18 e Tabela 1). Na sessão treino, os grupos controle, biperideno e 

dizepam não diferiram quanto ao número de exposições para alcançar o critério 

de permanecer 300 s no braço fechado, nem na latência para entrar com as 

quatro patas em um dos braços abertos nas três primeiras exposições no LTE 

(Tabela 1). É importante lembrar que na sessão treino os animais não estavam 

sob efeito de quaisquer drogas, as quais foram injetadas apenas ao término 

desta sessão. 

Na sessão teste, teste t independente encontrou que animais tratados 

com biperideno 1 e 3 mg/kg e diazepam 2 mg/kg não diferiram do grupo 

controle na primeira (Figura 18A, C, E; BPR1: P>0,05, t(17)=0,80; BPR3: 

P>0,05, t(12)=1,24; DZP 2: P>0,05, t(9)=0,68, respectivamente), nem na segunda 

(Figura 18A, C, E; BPR1: P>0,05, t(17)=0,81; BPR3: P>0,05, t(12)=1,34; DZP 2: 

P>0,05, t(9)=0,68, respectivamente) latência para entrar com as quatro patas 

em um dos braços abertos. Indicando que animais tratados pós-treino com 

biperideno e diazepam não apresentam prejuízo na consolidação da memória.  

Além disso, visando avaliar se os camundongos tratados com biperideno 

e diazepam evocam o comportamento de aversão aos braços abertos do LTE, 

as latências da primeira exposição da sessão treino e da primeira exposição da 

sessão teste foram comparadas nos grupos tratados com biperideno e 
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diazepam. Teste t pareado encontrou que a latência de permanência nos 

braços fechados foi significativamente mais alta na primeira exposição da 

sessão teste do que a latência da primeira exposição na sessão treino nos 

animais tratados com biperideno 1 mg/kg (Figura 18B; bootstrap: bias=0,01, 

P=0,007, t(14)=3,82), biperideno 3 mg/kg (Figura 18D; bootstrap: bias=1,04, 

P=0,029, t(5)=9,26) e diazepam 2 mg/kg (Figura 18F; bootstrap: bias=0,45, 

P=0,013, t(6)=7,01), o que sugere evocação da memória adquirida na sessão 

treino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

 

Sessão Teste

Exposição 1 Exposição 2
0

50

100

150

200

250

300
Controle

BPR 1

L
a
tê

n
c
ia

 (
s
)

Controle BPR 1
0

50

100

150

200

250

300
Treino

Teste
* *

L
a
tê

n
c
ia

 (
s
)

Sessão Teste

Exposição 1 Exposição 2
0

50

100

150

200

250

300
Controle

BPR 3

L
a
tê

n
c
ia

 (
s
)

Controle BPR 3
0

50

100

150

200

250

300
Treino

Teste*

*

L
a
tê

n
c
ia

 (
s
)

Sessão  Teste

Exposição 1 Exposição 2
0

50

100

150

200

250

300
Controle

DZP 2

L
a
tê

n
c
ia

 (
s
)

Controle DZP 2
0

50

100

150

200

250

300
Treino

Teste
*

*

L
a
tê

n
c
ia

 (
s
)

 

Figura 18: Efeitos da administração pós-treino de biperideno 1 e 3 mg/kg (sc) e 
diazepam 2 mg/kg (ip) em camundongos submetidos à tarefa do LTE. Latências para 
entrar com as quatro patas em um dos braços abertos na sessão teste (A, C, E). 
Latências para entrar com as quatro patas em um dos braços abertos na primeira 
exposição da sessão treino e na primeira exposição da sessão teste (B, D, F). A 
administração de biperideno, diazepam ou veículo ocorreu imediatamente após o 
término da sessão treino. A sessão teste ocorreu 24 h após a sessão treino para os 
grupos tratados com biperideno 1 mg/kg e diazepam, e 48 h após o treino para 
animais tratados com biperideno 3 mg/kg. Cada barra representa média ± erro padrão 
de 5-15 animais. *P<0,05 versus controle ou sessão treino. BPR 1: biperideno 1 
mg/kg; BPR 3: biperideno 3 mg/kg; DZP 2: diazepam 2 mg/kg. 

 

 

 

A B 

C D 

E F 



65 

 

Tabela 1: Latências para entrar com as quatro patas em um dos braços abertos do 
LTE nas três primeiras exposições da sessão treino (Exposição 1, 2 e 3) e número de 
exposições necessárias para alcançar o critério de permanecer por 300 s no braço 
fechado na sessão treino em camundongos tratados com biperideno 1 e 3 mg/kg (BPR 
1 e BPR 3, respectivamente) e diazepam 2 mg/kg (DZP 2) imediatamente após o 
treino. 

Tratamento Exposição 1 Exposição 2 Exposição 3 
Número de 

Exposições 

Controle 48,0 ± 23,4 97,0 ± 49,8 156,7 ± 82,7 5,7 ± 1,9 

BPR 1 73,0 ± 14,2 88,2 ± 16,2 154,0 ± 33,1 5,0 ± 0,5 

Controle 51,2 ± 20,5 50,9 ± 18,2 84,12 ± 22,0 6,6 ± 0,6 

BPR 3 46,0 ± 15,04 57,3 ± 23,4  103,3 ± 41,9 5,3 ± 0,7 

Controle 85,0 ± 34,4 89,0 ± 23,5 104,7 ± 17,1 6,5 ± 0,5 

DZP 2 47,6 ± 14,1 65,2 ± 15,7 59,8 ± 16,5 6,6 ± 0,9 

Dados apresentados como média ± erro padrão (5-15 animais por grupo). 

 

Etapa 2: 

 

Na sessão treino, ANOVA de uma via mostrou que os grupos controle, 

NPS 0,1 e 1 nmol não diferiram quanto ao número de exposições para alcançar 

o critério de permanecer 300 s no braço fechado, nem na latência para entrar 

com as quatro patas em um dos braços abertos nas três primeiras exposições 

ao LTE (Tabela 2). É importante lembrar que na sessão treino os animais não 

estavam sob efeito de quaisquer drogas, as quais foram injetadas apenas ao 

término desta sessão. 

Na sessão teste, ANOVA de uma via mostrou que animais tratados com 

NPS 0,1 e 1 nmol não diferiram dos controles na primeira (Figura 19A; P>0,05, 

F(2,24)=0,88), nem a segunda (Figura 19A; P>0,05, F(2,24)=3,48) latência para 

entrar com as quatro patas em um dos braços abertos. Entretanto, todos os 

animais do grupo tratado com NPS 1 nmol atingiram o limite do critério de 

permanecer 300 s no braço fechado em ambas as exposições da sessão teste. 
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Por isso, foi feito um teste t independente para comparação específica, do qual 

se obteve que, na sessão teste, a latência para entrar com as quatro patas em 

um dos braços abertos foi significativamente maior no grupo tratado com NPS 

1 nmol do que no grupo controle (Figura 19A; P=0,034, t(16)=1,97). Portanto, 

esses dados sugerem que animais tratados com NPS na dose de 1 nmol 

administrado pós-treino apresentam melhor desempenho na evocação da 

memória detectada pela tarefa do LTE. 

Visando ainda avaliar se os camundongos tratados com NPS evocam o 

comportamento de evitação aos braços abertos do LTE, as latências da 

primeira exposição da sessão treino e da primeira exposição da sessão teste 

foram comparadas. Teste t pareado indicou que a latência de permanência nos 

braços fechados foi significativamente mais alta na primeira exposição da 

sessão teste do que a latência da primeira exposição na sessão treino nos 

animais tratados com NPS 0,1 nmol (Figura 19B; bootstrap: bias=0,90, 

P=0,001, t(7)=10,28), NPS 1 nmol (Figura 19B; bootstrap: bias=0,15, P=0,004, 

t(6)=26,03) e nos controles (Figura 19B; bootstrap: bias=0,61, P=0,003, 

t(10)=5,33), o que sugere evocação da memória adquirida na sessão treino. 
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Figura 19: Efeitos da administração pós-treino de NPS 0,1 e 1 nmol ou veículo (icv) 
em camundongos submetidos à tarefa do LTE. Latência para entrar com as quatro 
patas em um dos braços abertos na sessão teste (A). Latência para entrar com as 
quatro patas em um dos braços abertos na primeira exposição da sessão treino e na 
primeira exposição da sessão teste (B). A administração de NPS ou veículo ocorreu 
imediatamente após o término da sessão treino. A sessão teste ocorreu 48 h após a 
sessão treino. Cada barra representa média ± erro padrão de 8-11 animais. *P<0,05 
versus controle ou sessão treino. #P=0,04, teste t independente. NPS 0,1: 
neuropeptídeo S 0,1 nmol; NPS 1: neuropeptídeo S 1 nmol. 

 

Tabela 2: Latências para entrar com as quatro patas em um dos braços abertos do 
LTE nas três primeiras exposições da sessão treino (Exposição 1, 2 e 3) e número de 
exposições necessárias para alcançar o critério de permanecer por 300 s no braço 
fechado na sessão treino em camundongos tratados com NPS 0,1 e 1 nmol (NPS 0,1 
e NPS 1, respectivamente) imediatamente após o treino. 

Tratamento Exposição 1 Exposição 2 Exposição 3 
Número de 

Exposições 

Controle 42,0 ± 16,2 50,2 ± 16,8 113,6 ± 35,3 6,5 ± 0,9 

NPS 0,1 30,7 ± 7,1 92,2 ± 32,7 114,9 ± 42,6 5,5 ± 1,0 

NPS 1 30,2 ± 9,7 29,6 ± 7,4 97,6 ± 48,9 5,3 ± 0,8 

Dados apresentados como média ± erro padrão (8-11 animais por grupo). 

 

 

4.4  Experimento 4 

 

A administração de biperideno 1 mg/kg e diazepam 1 e 2 mg/kg 30 min 

antes da sessão teste foram avaliadas na tarefa do LTE (Figura 20 e Tabela 3). 

Na sessão treino, os grupos controle, biperideno e dizepam não diferiram 

quanto ao número de exposições para alcançar o critério de permanecer 300 s 

A B 
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no braço fechado, nem na latência para entrar com as quatro patas em um dos 

braços abertos nas três primeiras exposições no LTE (Tabela 3). É importante 

lembrar que na sessão treino os animais não estavam sob efeito de quaisquer 

drogas, as quais foram injetadas apenas ao término desta sessão. 

Na sessão teste, teste t indicou que animais tratados com biperideno 1 

mg/kg (Figura 20A; P>0,05, t(13)=0,12) e diazepam 1 e 2 mg/kg (Figura 20C; 

P>0,05, F(2,20)=0,67) não apresentaram diferença quanto latência para entrar 

com as quatro patas em um dos braços abertos do LTE quando comparado 

aos controles. Estes dados sugerem que animais tratados com biperideno e 

diazepam administrados pré-teste não apresentam prejuízo na evocação da 

memória. 

Além disso, visando avaliar se os camundongos tratados com biperideno 

e diazepam pré-teste evocam o comportamento de evitação aos braços 

fechados do LTE, as latências da primeira exposição da sessão treino e da 

primeira exposição da sessão teste foram comparadas. Teste t pareado 

encontrou que a latência de permanência nos braços fechados foi 

significativamente mais alta na primeira exposição da sessão teste do que a 

latência da primeira exposição na sessão treino nos animais tratados com 

biperideno 1 mg/kg (Figura 20B; bootstrap: bias=1,80, P=0,003, t(7)=6,35), 

diazepam 1 mg/kg (Figura 20D; bootstrap: bias=0,54, P=0,023, t(6)=3,03) e 

diazepam  2 mg/kg (Figura 20D; bootstrap: bias=2,98, P=0,05, t(7)=2,25), o que 

sugere evocação da memória adquirida na sessão treino. 
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Figura 20: Efeito da administração pré-teste de biperideno 1 mg/kg (sc) e diazepam 1 
e 2 mg/kg (ip) em camundongos submetidos à tarefa do LTE. Latência para entrar com 
as quatro patas em um dos braços abertos na sessão teste (A, C). Latência para 
entrar com as quatro patas em um dos braços abertos na primeira exposição da 
sessão treino e na primeira exposição da sessão teste (B, D). Os animais foram 
tratados 30 min antes da sessão teste, que ocorreu 24 h após a sessão treino. Cada 
barra representa média ± erro padrão de 6-8 animais. *P<0,05 versus controle ou 
sessão treino. BPR 1: biperideno 1 mg/kg; DZP 1: diazepam 1 mg/kg; DZP 2: 
diazepam 2 mg/kg. 
 

Tabela 3: Latências para entrar com as quatro patas em um dos braços abertos do 
LTE nas três primeiras exposições da sessão treino (Exposição 1, 2 e 3) e número de 
exposições necessárias para alcançar o critério de permanecer por 300 s no braço 
fechado na sessão treino em camundongos tratados com biperideno 1 mg/kg (BPR 1) 
e diazepam 1 e 2 mg/kg (DZP 1 e DZP 2, respectivamente) 30 min antes da sessão 
teste. 

Tratamento Exposição 1 Exposição 2 Exposição 3 
Número de 

Exposições 

Controle 59,5 ± 14,5 62,0 ± 14,9 117,5 ± 36,2 5,5 ± 0,5 

BPR 1 88,5 ± 15,0 67,9 ± 8,4 136,6 ± 38,1 5,6 ± 0,7 

Controle 70,6 ± 22,7 61,6 ± 12,5 98,7 ± 29,6 5,9 ± 0,5 

DZP 1 71,4 ± 28,0 91,1 ± 29,2 111,3 ± 36,2 4,6 ± 0,6 

DZP 2 63,1 ± 13,3 52,7 ± 18,1 164,0 ± 43,0 5,1 ± 0,8 

Dados apresentados como média ± erro padrão (6-8 animais por grupo). 

 

A B 

C D 
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4.5  Experimento 5 

 

Etapa 1: 

 

Os efeitos da administração de biperideno (0,5 e 1 mg/kg) e diazepam (1 

e 2 mg/kg) sobre a atividade locomotora espontânea foram testados no campo 

aberto. ANOVA de uma via mostrou que animais tratados com biperideno 1 

mg/kg, mas não com biperideno 0,5 mg/kg, apresentaram aumento significante 

na distância percorrida acumulada durante 15 min de observação no campo 

aberto (Figura 21A; P=0,024, F(2,23)=4,41) quando comparados aos controles. 

Quando a média da distância percorrida foi analisada em blocos de 5 min, foi 

observado um aumento neste parâmetro em camundongos tratados com 

biperideno 1 mg/kg no primeiro (0 a 5 min) e no segundo (5 a 10 min) blocos de 

observação (Figura 21B; 5 min: P=0,041, F(2,23)=3,69; 10 min: P=0,017, 

F(2,23)=4,87). Animais tratados com diazepam, em todas as doses testadas, não 

apresentaram alteração na atividade locomotora quando comparados aos 

controles (Figura 21C, D; P>0,05, F(2,18)=1,42).  

 



71 

 

Controle BPR 0,5 BPR 1
0

20

40

60

80

100

120
*

D
is

tâ
n

c
ia

 p
e

rc
o

rr
id

a
 a

c
u

m
u

la
d

a
 (

m
)

0 5 10 15
0

10

20

30

40

50
Controle

BPR 0,5

BPR 1*

*

Tempo (min)

D
is

tâ
n

c
ia

 p
e
rc

o
rr

id
a
 (

m
)

Controle DZP 1 DZP2
0

20

40

60

80

100

120

D
is

tâ
n

c
ia

 p
e

rc
o

rr
id

a
 a

c
u

m
u

la
d

a
 (

m
)

0 5 10 15
0

10

20

30

40

50
Controle

DZP 1

DZP 2

Tempo (min)

D
is

tâ
n

c
ia

 p
e
rc

o
rr

id
a
 (

m
)

 

Figura 21: Efeitos da administração de biperideno 0,5 e 1 mg/kg (sc) e diazepam 1 e 2 
mg/kg (ip) sobre a distância percorrida no campo aberto durante 15 min de observação 
(A, C) e sobre blocos consecutivos de 5 min (B, D). Os dados são mostrados como 
média ± erro padrão de 5-11 animais por grupo. *P<0,05 comparado ao controle. BPR 
0,5: biperideno 0,5 mg/kg; BPR 1: biperideno 1 mg/kg; DZP 1: diazepam 1 mg/kg; DZP 
2: diazepam 2 mg/kg. 

 

Etapa 2: 

 

ANOVA de uma via mostrou que animais administrados com NPS 1 nmol, 

mas não com NPS 0,1 nmol, apresentaram aumento significante na distância 

percorrida no campo aberto quando comparados aos animais controles (Figura 

22A; P=0,027, F(2,54)=3,85). Quando a média da distância percorrida foi 

analisada em blocos de 5 min, foi observado um aumento neste parâmetro em 

camundongos tratados com NPS 1 nmol no terceiro bloco (10 a  15 min) de 

observação (Figura 22B; P=0,016, F(2,54)=4,49). 

 

A B 

C D 
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Figura 22: Efeitos da administração de NPS 0,1 e 1 nmol (icv) sobre a distância 
percorrida no campo aberto durante os 15 min totais de observação (A), e sobre 
blocos consecutivos de 5 min (B). Os dados são mostrados como média ± erro padrão 
de 5-11 animais por grupo. *P<0,05 comparado ao controle. NPS 0,1: neuropeptídeo S 
0,1 nmol; NPS 1: neuropeptídeo S 1 nmol. 
 
Tabela 4: Resumo dos resultados. Avaliação da ansiedade e memória no LTE 
(experimentos 1, 2, 3 e 4) e atividade locomotora no campo aberto (experimento 5). 
BPR 1: biperideno 1 mg/kg; DZP 1: diazepam 1 mg/kg; DZP 2: diazepam 2 mg/kg; 
NPS 0,1: neuropeptídeo S 0,1 nmol; NPS 1: neuropeptídeo S 1 nmol. 

Grupo Sessão treino Sessão teste 

Experimento 1 

24 h 
Aquisição da evitação aos braços 

abertos 
Evocação da memória 48 h 

96 h 

Experimento 2: administração pré-treino 

BPR 1 
Prejuízo sobre o 

aprendizado/aquisição 
Prejuízo sobre a evocação 

DZP 1 Ansiolítico Sem efeito sobre a evocação 

DZP 2 Ansiolítico Prejuízo sobre a evocação 

NPS 0,1 Ansiolítico Sem efeito sobre a evocação 

BPR 
2+NPS 1 

Prejuízo sobre o 
aprendizado/aquisição 

Prejuízo sobre a evocação 

Experimento 3: administração pós-treino 

BPR 1 e 3 - Sem efeito sobre a consolidação 

DZP 2 - Sem efeito sobre a consolidação 

NPS 1 - Facilitação da consolidação 

Experimento 4: administração pré-teste 

BPR 1 - Sem efeito sobre a evocação 

DZP 1 e 2 - Sem efeito sobre a evocação 

Experimento 5: atividade locomotora 
 

BPR1 Hiperlocomoção 
 

DZP 1 e 2 
Sem efeito sobre a atividade 

locomotora  

NPS 1 Hiperlocomoção 
 

A B 
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo visou, em um primeiro momento, primeiramente validar 

farmacologicamente a tarefa do LTE como um modelo animal capaz de 

investigar ansiedade e memória em camundongos. Posteriormente, este 

estudo objetivou avaliar os efeitos promovidos pelo tratamento central com o 

NPS sobre a ansiedade e a memória em camundongos submetidos à tarefa do 

LTE.  

Baseado nos resultados do experimento 1, foi observado em animais 

controles, os quais não receberam quaisquer tratamentos, que as latências 

para entrar no braço aberto do LTE aumentaram espontaneamente ao longo 

das exposições, sugerindo aquisição da evitação aos braços abertos. Como 

forma de avaliar se a motivação para o animal sair do braço fechado é devido à 

exploração ao ambiente e não apenas para escapar das mãos do 

experimentador, Graeff e colaboradores (1998) realizaram um experimento no 

qual os animais foram mantidos na parte distal do braço fechado por meio de 

uma barreira de 20 cm por 30 s. Após esse período, a barreira foi retirada e 

iniciou-se a medida da latência de entrada em um dos braços abertos. Os 

resultados obtidos mostraram que tanto o grupo retido por 30 s, quanto o grupo 

liberado da mão do experimentador aprenderam a evitar os braços abertos ao 

longo das exposições, sendo que o primeiro grupo apresentou uma facilitação 

na aquisição, evidenciada por maiores latências de saída do braço fechado na 

segunda e na terceira exposições, mas não durante a primeira (latência basal). 

Este resultado similar na latência basal entre os grupos indica que a locomoção 
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inicial ao longo do braço fechado não é devida ao escape da mão do 

experimentador.  

Ainda no experimento 1, foi encontrado que os camundongos aprenderam 

a preferir o braço fechado do LTE após sucessivas exposições, e que este 

resultado se manteve durante a sessão teste. De fato, conforme demonstrado 

na figura 14C, houve um aumento significativo entre as latências para entrar 

em um dos braços abertos na primeira exposição da sessão treino e da sessão 

teste. Protocolo semelhante ao que foi proposto no presente trabalho foi 

utilizado por Conde e colaboradores (1999) para ratos no LTE, no qual durante 

a sessão treino cada animal foi exposto ao LTE quantas vezes foram 

necessárias para permanecer 300 s no braço fechado, indicando aquisição do 

contexto, que é evocada na sessão teste. Supõe-se que a preferência pelo 

braço fechado, apresentada pelos animais no momento em que eles aprendem 

a permanecer neste compartimento, seja devido à aversão natural que 

roedores apresentam por ambientes abertos (Montgomery 1955; Treit et al. 

1993) e não devido a evitação do contato com o experimentador, que retira o 

animal do aparelho sempre que o mesmo entra em um dos braços abertos 

(Zangrossi & Graeff 1997). Tal hipótese foi confirmada ao se observar que 

animais expostos a um labirinto composto apenas por braços fechados não têm 

suas latências alteradas ao longo das exposições mesmo que sejam retirados 

pelo experimentador sempre que entram em um braço correspondente ao 

aberto em um LTE convencional. O oposto ocorre com animais expostos ao 

LTE convencional, que aumentam as latências para entrar em um dos braços 

abertos ao longo das sucessivas exposições ao aparelho. Estes resultados 

descartam o fato de que a manipulação do animal pelo experimentador possa 
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determinar o aprendizado e a consequente preferência pelo braço fechado, 

assim como descarta o fato de que o significante aumento da latência na 

sessão treino seja devido à habituação à exploração do braço fechado. 

Portanto, propõe-se que a aversão aos braços abertos continua sendo o fator 

crítico que leva a aquisição da evitação dos braços abertos na tarefa do LTE 

(Zangrossi & Graeff 1997). 

Foram investigados os efeitos do biperideno, um antagonista do receptor 

muscarínico M1 com efeitos amnésicos, e do diazepam, uma droga ansiolítica 

da classe dos benzodiazepínicos que produz ação amnésica como efeito 

colateral em altas doses, administrados em três momentos distintos: pré-treino, 

imediatamente pós-treino e pré-teste. No experimento 2, foi observado que os 

animais que receberam a administração pré-treino de biperideno 1 mg/kg 

apresentaram aumento no número de exposições necessárias para alcançar o 

critério de permanecer 300 s no braço fechado na sessão treino, o que pode 

ser interpretado como prejuízo no aprendizado/aquisição da tarefa. Resultados 

semelhantes foram encontrados para a escopolamina (um antagonista 

muscarínico não-seletivo) quando esta foi administrada pré-treino em ratos 

expostos à tarefa do LTE (De-Mello & Carobrez 2002). Este resultado 

corrobora achados prévios da literatura de que animais administrados com 

antagonistas muscarínicos seletivos M1 apresentam prejuízo na aquisição da 

memória em diferentes modelos animais. De fato, foi observado que animais 

administrados com biperideno e triexifenidila apresentaram dano na aquisição 

da memória, de maneira dose-dependente, no teste da esquiva passiva 

(Kimura et al. 1999); assim como, os administrados com diciclomina 
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apresentaram prejuízo na aquisição do medo condicionado ao contexto e no 

aprendizado na esquiva inibitória (Fornari et al. 2000; Soares et al. 2006). 

Já na sessão teste do LTE, os dados aqui apresentados mostraram que 

os camundongos injetados com biperideno 1 mg/kg pré-treino apresentaram 

redução das latências de entrada em um dos braços abertos comparados aos 

controles, sugerindo prejuízo na evocação da memória. Esses dados estão de 

acordo com resultados previamente encontrados utilizando a tarefa do LTE, 

nos quais animais administrados com escopolamina, mesmo em doses baixas 

(0,3 mg/kg), apresentaram a evocação da memória prejudicada na sessão 

teste (De-Melo & Carobrez 2002; Takahashi et al. 2005). Ainda, comparando os 

resultados aqui apresentados na tarefa do LTE com dados obtidos de outros 

modelos animais de memória, como a esquiva passiva, percebe-se que 

camundongos administrados com escopolamina (0,3 a 3 mg/kg) pré-treino 

apresentam amnésia marcante (Rush 1988). Animais administrados pré-treino 

com outros antagonistas dos receptores muscarínicos, como biperideno e 

pirenzepina, também apresentam efeitos amnésicos, enquanto os 

administrados com agonistas, como MT2 (toxina muscarínica 2), apresentam 

melhora nos processos mnemônicos no teste da esquiva inibitória (Roldán et 

al. 1997; Ferreira et al. 2003). Esses dados validam o protocolo proposto para a 

tarefa do LTE como sensível à modulação da função mnemônica por drogas 

anticolinérgicas em camundongos. 

A maneira pela qual os receptores muscarínicos M1 afetam os processos 

de memória ainda não está completamente elucidada. Uma possibilidade é a 

de que estes receptores estejam envolvidos na modulação da transmissão 

glutamatérgica e/ou na plasticidade sináptica (para revisão: Caulfield 1993; 
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Hasselmo 1999, 2006). Tem sido proposta ainda, uma ligação entre a 

sinalização dos receptores M1 e a potenciação de longa duração (LTP), 

mecanismo subjacente aos processos de aprendizado e memória (Burgard & 

Sarvey 1990; Boddeke et al. 1992; Calabresi et al. 1999; Ovsepian et al. 2004; 

Shinoe et al. 2005; Doralp & Leung 2008; Kamsler et al. 2010). Por exemplo, foi 

demonstrado que agonistas e antagonista muscarínicos, que agem 

preferencialmente sobre os receptores M1, são capazes de facilitar ou prevenir, 

respectivamente, a indução de LTP no giro denteado (Burgard & Sarvey 1990), 

CA1 (Boddeke et al. 1992; Ovsepian et al. 2004; Doralp & Leung 2008) e 

estriado (Calabresi et al. 1999) de ratos. 

O presente estudo também encontrou que animais administrados com 

biperideno 1 mg/kg, 30 min antes do teste, apresentaram aumento significativo 

da atividade locomotora espontânea no campo aberto. Esta alteração pode 

influenciar as respostas de aprendizado e memória na tarefa do LTE em 

animais que receberam biperideno pré-treino, não permitindo inferir que o 

aumento no número de exposições para alcançar o critério de permanecer 300 

s no braço fechado tenha ocorrido independente da hiperlocomoção causada 

pela droga. O mesmo resultado foi encontrado para animais administrados com 

escopolamina (1,2 mg/kg) pré-treino, que também apresentaram aumento no 

número de tentativas para atingir o critério de permanecer 300 s no braço 

fechado do LTE (De-Mello & Carobrez 2002). Entretanto, vale ressaltar que a 

hiperlocomoção induzida pelo biperideno não está diretamente relacionada ao 

prejuízo sobre a memória, pois a sessão teste, para avaliação da retenção da 

memória, ocorreu 24 h após o treino e, desta forma, os animais não estavam 

mais sob efeito direto do biperideno. Ainda considerando que o aprendizado da 
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tarefa foi garantido, uma vez que, durante a sessão treino os animais foram 

colocados no braço fechado tantas vezes quantas necessárias para 

permanecerem neste braço 300 s, pode-se concluir que o biperideno causa um 

prejuízo genuíno da memória, como observado durante a sessão teste da 

tarefa do LTE.  

Os dados aqui apresentados mostraram que camundongos injetados pré-

treino com diazepam e submetidos à tarefa do LTE apresentaram redução 

significativa das latências para sair do braço fechado nas três primeiras 

exposições ao LTE, durante a sessão treino, em ambas as doses testadas (1 e 

2 mg/kg). Estas observações estão de acordo com resultados previamente 

encontrados para ratos (Graeff et al. 1993) e camundongos (Carvalho-Netto & 

Nunes de Souza 2004) tratados com diazepam e outros fármacos ansiolíticos 

e, portanto, tal comportamento pode ser interpretado como efeito do tipo 

ansiolítico. Estes achados validam o protocolo aqui proposto para a tarefa do 

LTE como sensível à detecção dos efeitos de fármacos ansiolíticos 

benzodiazepínicos em camundongos. 

A ansiedade definida operacionalmente em uma tarefa animal pode diferir 

daquela avaliada em outras tarefas animais devido à resposta evocada às 

drogas, às manipulações ambientais e/ou aos substratos neurais envolvidos 

(Handley 1991; Pesold & Treit 1995). O LTE é um modelo validado para o 

estudo da ansiedade (Graeff et al. 1993) e foi criado a fim de distinguir formas 

distintas de medo: a fuga e a esquiva (Deakin & Graeff 1991). A fuga, avaliada 

pela latência de entrada no braço fechado partindo da extremidade de um dos 

braços abertos, pode ser associada ao transtorno do pânico. Já a esquiva, 

avaliada pela latência de entrada em um dos braços abertos, partindo do braço 
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fechado, pode ser associada ao transtorno de ansiedade generalizada (Graeff 

et al. 1998). Como observado neste trabalho, drogas com perfil ansiolítico na 

clínica foram testadas na tarefa do LTE e diminuíram a latência de entrada em 

um dos braços abertos, dentre elas agonistas do receptor benzodizepínico, 

como midazolam e o diazepam (Viana et al. 1994; Zangrossi et al. 1999), 

agonistas do receptor 5-HT1A, como ipsapirona, buspirona (Viana et al. 1994) e 

8-HO-DPAT (Zangrossi et al. 1999), antagonistas do receptor 5-HT2, como 

ritaserina (Graeff et al. 1998), além dos inibidores seletivos da recaptação de 

serotonina, como escitalopram, e do antidepressivo tricíclico imipramina, sendo 

os dois últimos administrados cronicamente (Pinheiro et al. 2008). Ao contrário 

das drogas ansiolíticas, drogas ansiogênicas tendem a aumentar as latências 

de entrada em um dos braços abertos, como ioimbina, um antagonista do 

adrenoceptor α2 e agonista parcial 5-HT1D e mCPP, um agonista do receptor 5-

HT2B/2C (Graeff et al. 1998). Juntos, esses resultados sugerem que a tarefa do 

LTE é sensível a detecção de drogas com ação ansiogênica e ansiolítica.  

Considerando os dados apresentados neste estudo, ainda na sessão 

treino, animais administrados pré-treino com diazepam (1 e 2 mg/kg) 

apresentaram aumento no número de exposições para alcançar o critério de 

permanecer 300 s no braço fechado quando comparados aos controles, mas 

este valor não alcançou a significância estatística. Vale ressaltar que esses 

resultados encontrados na sessão treino não foram influenciados por 

alterações na locomoção dos animais, visto que no presente estudo não foram 

encontradas alterações na atividade locomotora em animais tratados com 

diazepam (1 e 2 mg/kg) e submetidos ao campo aberto. Entretanto, é 

interessante salientar que o número de exposições necessárias para 
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permenecer 300 s no braço fechado pode também ser influenciado pelo nível 

de ansiedade experimentado pelo animal no momento do treino, de forma que 

o aumento no número de exposições pode ser resultado da ansiólise induzida 

pelo diazepam que diminui a aversividade do contexto e facilita a saída do 

animal para o braço aberto. 

Apesar do efeito ansiolítico da administração pré-treino de diazepam 

detectado em ambas as doses testadas, somente animais que receberam a 

dose de 2 mg/kg apresentaram redução significativa da latência para entrar em 

um dos braços abertos na sessão teste do LTE, sugerindo prejuízo na 

formação e/ou consolidação da memória. Tais resultados suportam a hipótese 

de que os efeitos do diazepam sobre a aquisição da memória são dependentes 

da dose utilizada, uma vez, que animais administrados com diazepam 1 mg/kg 

apresentaram efeitos somente sobre a ansiedade, não sofrendo influência 

sobre a memória. Resultados semelhantes aos aqui apresentados foram 

encontrados para ratos quando submetidos à tarefa do LTE (Tomaz et al. 1993; 

Conde et al. 1999). Esses resultados são consistentes com outros achados que 

indicam que o diazepam produz amnésia anterógrada, dose-dependente, no 

teste da esquiva inibitória (Decker et al. 1990; Tomaz et al. 1993; Gargiulo et al. 

1996). Ainda, sabe-se que a meia vida do diazepam pode variar de 14 a 61 h, a 

depender da dose utilizada, assim como da idade e do gênero (Hollister & 

Csernansky 1990). Dessa forma, como a sessão teste ocorreu apenas 24 h 

após a administração, é possível que os animais administrados com diazepam 

na dose de 2 mg/kg ainda estivessem sob efeito ansiolítico do diazepam ou dos 

seus metabólitos ativos, na sessão teste, o que reduziu as latências de entrada 

em um dos braços abertos. 
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Ainda no experimento 2, observou-se que animais administrados pré-

treino com NPS na dose de 0,1 nmol apresentaram atividade ansiolítica, 

evidenciada pela redução nas latências para entrar em um dos braços abertos 

na segunda e terceira exposições ao LTE durante a sessão treino. Esses 

dados corroboram resultados previamente encontrados, nos quais a 

administração icv de NPS induziu efeitos ansiolíticos em outros modelos 

comportamentais. No labirinto em cruz elevado, animais que receberam NPS 

na mesma faixa de dose da utilizada neste estudo apresentaram aumento na 

exploração dos braços abertos do aparelho (Xu et al. 2004; Rizzi et al. 2008). 

Resultados semelhantes foram encontrados em animais cujo NPS foi 

administrado por via intra-nasal e submetidos ao labirinto em cruz elevado 

(Lukas & Neumann 2012). Ainda, no teste das quatro placas, animais tratados 

com NPS apresentam comportamento do tipo ansiolítico, pois foi detectado um 

aumento no número de punições sofridas (Leonard et al. 2008). Além disso, 

considerando o efeito psicoestimulante do NPS, o efeito deste peptídeo na 

ansiedade foi avaliado em testes cujos comportamentos investigados não eram 

dependentes da atividade locomotora. Observou-se que, semelhante ao 

diazepam, ratos administrados icv com NPS apresentaram redução da 

hipertermia induzida por estresse (Leonard et al. 2008) e diminuição do 

comportamento de esconder esferas (Vitale et al. 2008).  

Um dos mecanismos propostos para explicar o efeito do tipo ansiolítico do 

NPS foi obtido a partir de estudos eletrofisiológicos e comportamentais com 

animais tratados com NPS intra-amigdalar. Estes estudos demonstraram que a 

administração de NPS em núcleos da amígdala facilitou a extinção de 

memórias aversivas (Jüngling et al. 2008; Meis et al. 2008; Fendt et al. 2010) e 
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a injeção de um antagonista do receptor NPSR (SHA 68) diretamente na 

amígdala reverteu o efeito ansiolítico induzido pela administração de NPS intra-

amigdalar, enquanto per se produziu efeito do tipo ansiogênico (Jüngling et al. 

2008). No entanto, vale ressaltar que as condições fisiologias nas quais o NPS 

é liberado in vivo são atualmente desconhecidas (Pape et al. 2010). 

Foi também observado que o NPS controla a liberação de 

neurotransmissores na amígdala (Jüngling et al. 2008; Meis et al. 2008), o que 

pode ser devido a mobilização de Ca2+ intracelular desencadeada pela ativação 

do receptor NPSR (Reinscheid et al. 2005). Além disso, o NPS é capaz de 

modular na amígdala tanto a transmissão aferente, quanto a eferente de uma 

maneira específica. A modulação aferente foi observada por meio da 

administração de NPS no córtex endopiriforme. A ativação do receptor NPSR 

no córtex endopiriforme causa uma corrente de despolarização que aumenta a 

excitabilidade neuronal. Dessa forma, o córtex endopiriforme libera glutamato 

nos interneurônios inibitórios, os quais inibem os neurônios de projeção da 

amígdala basolateral, interferindo com a entrada da informação na amígdala 

(Meis et al. 2008). A modulação eferente ocorre de forma semelhante, uma vez 

que, o receptor NPSR localizado nos neurônios glutamatérgicos da amígdala 

lateral é ativado, ocorre aumento da liberação de glutamato em uma população 

de neurônios GABAérgicos na amígdala central, resultando na inibição das 

principais eferências da amígdala e, consequentemente, na facilitação da 

extinção da memória aversiva (Jüngling et al. 2008). Em nível molecular, os 

receptores NPSR estão positivamente acoplados ao sistema AMPc/PKA e o 

resultado da sua ativação é a fosforilação da MAPK (Reinscheid et al. 2005), 

potencialmente dando origem a efeitos de longo prazo envolvendo a síntese de 
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proteínas. De fato, a extinção do medo é sensível a modulação da atividade 

das proteínas kinase no complexo basolateral da amígdala (Lu et al. 2001; 

Herry et al. 2006), onde requer síntese protéica (Yang & Lu 2005). O NPS 

pode, portanto, representar um sistema de neurotransmissor que apoia a 

ligação entre esses processos nos neurônios da amígdala lateral, permitindo 

um aumento duradouro na eficácia das conexões sinápticas com os neurônios 

intercalados inibitórios mediais e favorecendo a modulação da extinção do 

medo em longo prazo. 

Além da amígdala, é possível especular que os efeitos ansiolíticos do 

NPS sejam influenciados pela expressão de seu receptor NPSR no hipocampo. 

Sabe-se que, especificamente o hipocampo ventromedial desempenha um 

papel crítico nos comportamentos de defesa relacionados ao medo (Kjelstruo et 

al. 2002) e/ou ansiedade (Bannerman et al. 2002, 2003), principalmente devido 

a hipótese de que projeções desta área para as estruturas de defesa (via 

fórnix) modulem a seleção da resposta durante as situações de conflito ou de 

ameaça leve (para revisão: Trivedi & Coover 2004). De fato, a modulação do 

hipocampo ventromedial influencia as respostas comportamentais em tarefas 

de ansiedade, como o labirinto em T elevado (Strauss et al. 2003) e labirinto 

em cruz elevado (Bannerman et al. 2002; Kjelstruo et al. 2002). Dessa forma, o 

sistema NPS- receptor NPSR pode induzir seus efeitos ansiolíticos por meio da 

modulação da atividade do hipocampo ventromedial. Entretanto, são 

necessários mais estudos que forneçam evidências desse envolvimento. 

Apesar de induzir efeito ansiolítico, a administração de NPS 0,1 nmol 

aumentou o número de exposições no LTE para atingir o critério de 

permanecer 300 s no braço fechado na sessão treino, o que poderia sugerir 
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prejuízo no aprendizado/aquisição da memória. Alternativamente, assim como 

nos animais tratados com diazepam (em ambas as doses testadas), o aumento 

no número de exposições pode ainda ter sido influenciado pelo estado 

ansiolítico induzido pelo tratamento com NPS 0,1 nmol, que pode ter reduzido a 

aversidade experimentada pelos animais e, portanto, reduzido o tempo para a 

saída dos braços fechados, de modo a aumentar o número de tentativas para 

atingir os 300 s.  

Os resultados aqui apresentados mostram que a administração pré-treino 

de NPS (0,01 e 0,1 nmol) não alterou a memória evocada na tarefa do LTE. 

Este dado corrobora achados prévios na literatura, os quais observaram que o 

tratamento com NPS pré-treino não influenciou a memória aversiva no teste da 

esquiva inibitória (Okamura et al. 2011). Por outro lado, quando a 

administração de NPS ocorreu imediatamente após o treino, todos os animais 

que foram administrados com NPS 1 nmol, diferentemente dos controles, 

permaneceram no braço fechado o máximo de tempo estabelecido (300 s) na 

sessão teste, sugerindo facilitação da memória adquirida na sessão treino do 

LTE. Este efeito facilitador da memória do NPS poderia ser melhor observado 

caso o protocolo aqui empregado fosse ligeiramente modificado; uma sugestão 

de modificação do protocolo seria elevar o tempo de permanência no LTE de 

300 s para 480 s, o que permitiria haver uma maior margem de tempo entre os 

animais controles e animais tratados com NPS. Resultados similares foram 

encontrados em animais expostos ao teste da esquiva inibitória e ao teste de 

reconhecimento de objetos, nos quais a injeção pós-treino de NPS facilitou a 

consolidação da memória de maneira dose-dependente (Okamura et al. 2011). 

Complementarmente, um estudo piloto realizado em 2009 demonstrou que 
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camundongos administrados repetidamente com NPS icv nos três momentos: 

antes do treino, imediatamente após o treino e antes do teste, apresentaram 

facilitação da memória espacial no labirinto aquático de Morris (Han et al. 

2009). Coletivamente, estes dados sugerem um potencial efeito facilitador do 

NPS sobre diversos tipos de memórias. É importante destacar também que os 

efeitos da administração pré-treino de NPS sobre a ansiedade e a memória não 

foram influenciados pela ação estimulante do NPS sobre a locomoção, uma 

vez que, a dose ansiolítica do NPS não afetou a locomoção dos animais 

testados no campo aberto. 

No que se refere à memória emocional, dados mostram que o sistema do 

NPS-receptor NPSR possa estar envolvido na modulação do sistema 

adrenérgico, uma vez que, a facilitação da consolidação da memória no teste 

da esquiva inibitória causada pelo NPS foi bloqueada pela administração de 

propranolol, um antagonista beta-adrenérgico (Okamura et al. 2011). De fato, o 

bloqueio da sinalização adrenérgica central pode prevenir a consolidação de 

memórias aversivas em modelos animais (Introini-Collison et al. 1995, 1996; 

Nielson et al. 1999) e humanos (Grillon et al. 2004). Dessa forma, esses dados 

fornecem evidências do envolvimento do sistema adrenérgico na mediação dos 

efeitos do NPS sobre a memória aversiva. Já em relação à memória espacial, 

sugere-se que o NPS esteja envolvido com o processo de potenciação de 

longa duração (LTP) no hipocampo, visto que a administração de NPS atenuou 

o prejuízo sobre a memória espacial induzido pelo MK801 (Han et al. 2009), um 

antagonista do receptor NMDA, sendo que a ativação deste receptor é de suma 

importância para o fenômeno da LTP (Lynch 2004). Adicionalmente, sabe-se 

que o RNAm do receptor NPSR é expresso em níveis elevados em áreas 
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eferentes da formação hipocampal, como subiculum e regiões 

parahipocampais posteriores (Xu et al. 2004). O receptor NPSR também é 

expresso em neurônios que representam a porta de entrada da formação 

hipocampal, como córtex entorrinal lateral e córtex endopiriforme (Xu et al. 

2004). Todas essas regiões são críticas para a regulação do aprendizado e 

memória, em particular, a memória espacial (Lynch 2004). Portanto, a 

expressão do RNAm do receptor NPSR nessas regiões indica que este sistema 

peptidérgico pode modular a convergência da informação que chega e que sai 

do hipocampo e, consequentemente, pode ter um papel chave na formação 

e/ou consolidação da memória espacial (Han et al. 2009). 

Ainda, visando investigar os efeitos do NPS sobre os processos 

mnemônicos, este estudo avaliou os efeitos do tratamento central com NPS 

sobre o prejuízo de memória induzido pelo biperideno na tarefa do LTE. Nesta 

etapa, somente animais administrados com biperideno na dose de 2 mg/kg 

apresentaram prejuízo na memória avaliada na tarefa do LTE. Sugere-se que o 

efeito visto apenas na dose de 2 mg/kg, mas não 1 mg/kg como visto na 

padronização da tarefa do LTE (experimento 2, etapa 1), seja devido à 

manipulação dos animais. Nesta etapa, os animais passaram pela implantação 

de uma cânula no ventrículo lateral 3 a 5 dias antes da avaliação da memória.  

Na sessão treino, animais que foram pré-tratados com biperideno 2 mg/kg 

e receberam NPS 1 nmol, por via icv, apresentaram aumento significativo no 

número de exposições para atingir o critério de permanecer 300 s no braço 

fechado quando comparados aos animais controles, indicando prejuízo no 

aprendizado/aquisição da memória. De fato, camundongos administrados com 

ambas as substâncias em separado apresentaram esse efeito na sessão 
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treino; logo, era esperado que a administração de biperideno e NPS 

apresentasse tal efeito. Ainda na sessão treino, animais que receberam 

biperideno 2 mg/kg e NPS em ambas as doses (0,1 e 1 nmol) não diferiram 

significativamente dos animais controles quanto às latências para entrar em um 

dos braços abertos nas duas primeiras exposições ao LTE, enquanto que na 

terceira exposição, a administração conjunta de biperideno e NPS 1 nmol 

causou redução significativa da latência para entrar em um dos braços abertos 

do LTE, o que poderia sugerir um discreto efeito ansiolítico. No entanto, vale 

considerar que tanto o BPR quanto o NPS (1 nmol) causaram hiperlocomoção, 

quando os animais foram submetidos ao campo aberto. Portanto, a redução na 

latência para entrar em um dos braços abertos do LTE pode ter sido 

influenciada pelo efeito locomotor de ambas as drogas.  

 Não há estudos na literatura que avaliem os efeitos do tratamento 

combinado de um antagonista muscarínico e do NPS sobre a ansiedade. 

Separadamente, sabe-se que antagonistas muscarínicos induzem efeitos 

ansiogênicos (Rodgers & Cole 1995; Smythe et al. 1996) e que o NPS induz 

efeitos ansiolíticos (Xu et al. 2004; Leonard et al. 2008; Rizzi et al. 2008; Vitale 

et al. 2008). Pode-se hipotetizar que tal combinação de tratamentos (biperideno 

e NPS) poderia ter parcialmente neutralizado a ação ansiolítica do NPS.  

Na sessão teste, observou-se que os animais tratados com biperideno 2 

mg/kg e NPS em ambas as doses (0,1 e 1 nmol) apresentaram redução nas 

latências para entrar em um dos braços abertos quando comparados aos 

animais controles, sugerindo que o NPS não foi capaz de reverter o déficit 

mnemônico causado pelo biperideno. Devido à natureza neuromoduladora do 

NPS e de sua ampla distribuição encefálica, este peptídeo pode estar 
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virtualmente envolvido com os mais variados sistemas de neurotransmissores 

(Reinscheid & Xu 2005). Experimentalmente esse envolvimento foi comprovado 

para os sistemas de neurotransmissão de GABA (Jüngling et al. 2008), 

noradrenalina (Raiteri et al. 2009; Okamura et al. 2011), serotonina (Raiteri et 

al. 2009) e dopamina (Mochizuki et al. 2010). Além disso, a administração de 

NPS icv atenuou o prejuízo na memória espacial induzido por um antagonista 

do receptor NMDA (Han et al. 2009). Já o biperideno, exerce seus efeitos 

devido à ação seletiva sobre receptores muscarínicos M1 (Bolden et al. 1992), 

que estão predominantemente localizados em regiões cerebrais importantes 

para o aprendizado e a memória, como córtex e hipocampo (Caulfield 1993; 

Volpicelli & Levey 2004). Diante desta série de dados, é possível que o 

mecanismo pelo o qual o biperideno cause o déficit de memória seja diferente 

do mecanismo pelo qual o NPS facilite a mesma. Entretanto, mais 

experimentos são necessários para que se possa inferir sobre o envolvimento 

dos sistemas NPS-receptor NPSR e colinérgico sobre os processos 

mnemônicos.  

No experimento 3, foi avaliado o efeito da administração pós-treino tanto 

de diazepam quanto de biperideno sobre a consolidação da memória de 

camundongos na tarefa do LTE. No que se refere ao biperideno, animais 

administrados imediatamente pós-treino com ambas as doses (1 e 3 mg/kg) 

não apresentaram prejuízo na consolidação da memória, avaliada na sessão 

teste do LTE. Resultados diferentes foram encontrados para animais 

administrados pós-treino com doses ainda maiores de biperideno (4, 8 e 16 

mg/kg), os quais apresentaram prejuízo na consolidação da memória na 

esquiva inibitória (Roldan et al. 1997). O uso de outros antagonistas 
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muscarínicos, como a escopolamina quando administrada pós-treino em doses 

maiores que 1 mg/kg, também afetou a consolidação de memórias aversivas 

em camundongos (Flood & Cherkin 1986; Rush 1988; Roldan et al. 1997).  

A sinalização colinérgica desempenha um papel importante na 

consolidação da memória no hipocampo (Stackman et al. 1996). Entretanto, 

apesar de poucos estudos avaliaram os efeitos de antagonistas muscarínicos 

injetados pós-treino em memórias não aversivas, sugere-se que a memória 

espacial e a de trabalho, adquiridas por meio de sessões treino longas, sejam 

relativamente resistentes ao bloqueio colinérgico (Buresova et al. 1986; Bolhuis 

et al. 1988). Essa pode ser uma possível explicação para a falta de modulação 

da memória encontrada neste trabalho, já que a sessão treino depende de o 

indivíduo alcançar o critério de permanecer 300 s no braço fechado, o que, em 

geral, demora de 10 a 20 min por animal. Portanto, durante este período, o 

indivíduo constrói uma estratégia dependente da informação espacial e 

contextual que influencia diretamente o contexto aversivo da situação. Assim, 

tal estratégia pode ser bastante resistente ao bloqueio colinérgico, visto que 

mesmo a administração de biperideno 3 mg/kg, uma dose alta, não afetou a 

consolidação da memória na tarefa do LTE.  

Da mesma forma, animais administrados pós-treino com diazepam não 

apresentaram prejuízo na consolidação da memória. Raramente a 

administração de benzodiazepínicos após a fase de aquisição pode prejudicar 

a consolidação de memórias espaciais (Jensen et al. 1979; Cahill et al. 1986). 

A amnésia anterógrada induzida por benzodiazepínicos é um efeito colateral 

bem descrito na clínica, no entanto, tais drogas quando injetadas pós-treino em 

roedores evocam efeitos distintos sobre a memória dependendo do modelo 
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animal empregado. No teste do labirinto aquático, benzodiazepínicos não 

afetam a retenção da memória quando administrados pós-treino (McNamara & 

Skelton 1991; Brioni & Arolfo 1992). Já no teste da esquiva inibitória, o 

diazepam administrado pós-treino prejudicou a retenção da memória aversiva 

em animais não lesados, assim como em animais com lesão na amígdala 

central ou lateral (Tomaz et al. 1993). Considerando a divergência de achados 

da literatura, a administração pós-treino de diazepam não afetou a 

consolidação do tipo de memória envolvida com a tarefa do LTE.  

A administração pré-teste de diazepam, realizada no experimento 4, 

também não afetou a evocação da memória de camundongos avaliados na 

tarefa do LTE. Da mesma forma, os resultados de estudos decorrentes da 

administração pré-teste de benzodiazepinas descartam a ação destas drogas 

sobre a evocação da memória realizada em diferentes testes comportamentais 

(Venault et al. 1986; McNamara & Skelton 1991).  

A tarefa do LTE parece ser um modelo animal baseado na evitação dos 

braços abertos, aprendida durante a sessão treino. Quando os indivíduos foram 

re-expostos ao aparato 24 h (ou até mesmo 48, 96 h e 15 dias) após o treino, 

eles apresentaram latências de entrada em um dos braços abertos 

aumentadas, sugerindo retenção em longo prazo da memória. Provavelmente, 

durante a sessão treino (ao longo das subsequentes exposições), os animais 

aprenderam a discriminar o braço fechado dos abertos e, então, durante a 

sessão teste, eles expressaram sua escolha baseados na experiência prévia. 

Esta hipótese pode ser embasada através de observações feitas por File 

(1993), as quais mostraram que os benzodiazepínicos não produzem efeito 

ansiolítico em ratos previamente expostos ao labirinto em cruz elevado. Este 
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efeito conhecido como one-trial tolerance, retrata uma alteração 

comportamental dos animais quando re-expostos ao labirinto em cruz elevado, 

uma vez que, os animais controles exploram menos os braços abertos durante 

a segunda exposição ao labirinto em cruz elevado quando comparados à 

primeira (File 1993). Esses dados são consistentes com a sugestão de que, 

durante a exposição inicial, os animais adquirem um comportamento de 

evitação dos braços abertos, a qual pode explicar sua subsequente 

insensibilidade aos efeitos ansiolíticos dos benzodiazepínicos (File et al., 1993; 

File & Zangrossi 1993). O fenômeno de one-trial tolerance tem sido observado 

em outros modelos animais de ansiedade, além do labirinto em cruz elevado, 

como o teste das quatro-placas (Hascoet et al. 1997), a esquiva ao odor de 

gato (McGregor & Dielenberg 1999) e a caixa claro-escuro (Holmes et al. 

2001). 

Alguns estudos em ratos sugerem que o fenômeno do one-trial tolerance 

possa ser prevenido pela inativação bilateral reversível da amígdala basolateral 

imediatamente após a primeira exposição (File et al. 1998) ou do hipotálamo 

dorsomedial imediatamente antes da segunda exposição ao labirinto (File et al. 

1999). Há algumas hipóteses de que processos mnemônicos possam estar 

mediando este fenômeno. Dentre eles, sugere-se que a neurotransmissão 

colinérgica da via septo-hipocampal possa contribuir para a aquisição e 

consolidação da informação espacial e para a motivação de explorar o novo 

ambiente (Lamprea et al. 2000). Assim como o hipocampo dorsal e ventral 

podem regular os processos relacionados à memória e ansiedade, 

respectivamente (Bertoglio et al. 2006). Interessantemente, a administração de 

escopolamina antes da primeira exposição ao labirinto em cruz elevado previne 
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o fenômeno do one-trial tolerance observado durante a segunda exposição dos 

animais ao aparato (Bertoglio & Carobrez 2004). Da mesma forma, a 

administração de um inibidor da síntese protéica (anisomicina) no hipocampo 

bloqueou a tolerância aos benzodiazepínicos em ratos e, parcialmente, 

restaurou a exploração dos braços abertos na re-exposição ao labirinto em cruz 

elevado (Gazarini et al. 2011). 

A falta de efeito ansiolítico do diazepam quando administrado pré-teste na 

tarefa do LTE pode ser explicada também por meio do fenômeno do one-trial 

tolerance, visto que durante a primeira exposição ao labirinto, os animais não 

estavam sob efeito do diazepam. Já na re-exposição os animais estavam sob a 

ação da droga, mas esta não foi capaz de alterar a latência para entrar nos 

braços abertos (fato este que seria esperado caso o diazepam promovesse 

efeito ansiolítico). Portanto, tomados em conjunto, esses resultados estão de 

acordo com a hipótese de que os processos mnemônicos são, possivelmente, 

subjacentes ao comportamento observado durante a re-exposição ao LTE. No 

entanto, mais estudos precisam ser feitos a fim de investigar as vias neuronais 

e bioquímicas envolvidas com os processos avaliados na tarefa do LTE. 

No experimento 4, avaliou-se também o efeito da administração pré-teste 

de biperideno sobre a evocação da memória na sessão teste do LTE. Poucos 

estudos verificaram o efeito de drogas injetadas pré-teste sobre a evocação da 

memória. Em se tratando de antagonistas muscarínicos, foi encontrado que 

animais administrados pré-teste com escopolamina nas doses de 0,25 e 0,5 

mg/kg apresentaram prejuízo na evocação da memória no teste do labirinto em 

cruz elevado (Hlinák & Krejcí 1998). Entretanto, no teste da esquiva inibitória, 

animais que receberam escopolamina pré-teste em diferentes doses (1, 2 e 3 
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mg/kg) apresentaram boa evocação da memória quando comparados a 

animais controles (Huang et al. 2011). Portanto, percebe-se que a 

administração pré-teste de antagonistas muscarínicos desempenham efeitos 

distintos a depender do modelo e protocolo utilizado. No presente trabalho, foi 

usado um antagonista muscarínico, mais seletivo que a escopolamina, para 

induzir déficits mnemônicos em roedores (Klinkenberg & Blokland 2011). 

Portanto, foi observado que o bloqueio pré-teste do receptor colinérgico M1, 

não afeta a evocação da memória na tarefa do LTE.  

A administração de drogas em três momentos distintos, pré-treino, pós-

treino e pré-teste permite a avaliação do efeito de diferentes tratamentos sobre 

a aquisição, consolidação e evocação da memória, respectivamente. A tarefa 

do LTE nos permite observar que diferentes substratos anatômicos podem 

estar envolvidos especificamente em cada uma dessas etapas do processo 

mnemônico. Entretanto, ainda permanece desconhecido que tipo(s) de 

memória(s) está(ão) mediando o comportamento observado na tarefa do LTE. 

Uma região que potencialmente pode estar envolvida com a aquisição desta 

memória é o hipocampo, uma vez que, a sua ablação total reduz as latências 

de entrada em um dos braços abertos do LTE (Trivedi et al. 2001; Coover et al. 

2002). Sabe-se que o hipocampo dorsal está envolvido principalmente com a 

memória espacial (Moser et al. 1993), enquanto o hipocampo ventromedial 

possui um envolvimento prevalente sobre os comportamentos aversivamente 

motivados (como esquiva, medo condicionado e ansiedade), devido às suas 

densas conexões anatômicas com estruturas subcorticais (como hipotálamo, 

amígdala e núcleo acumbens) envolvidas com emoção e defesa (Moser & 

Moser 1998a; Bast et al. 2001; Petrovich et al. 2001). Sugere-se que a redução 



94 

 

nas latências de entrada em um dos braços abertos afetada durante a sessão 

treino por substâncias ansiolíticas deva-se principalmente ao efeito destas 

drogas sobre o hipocampo ventromedial, que pode, como consequência, 

prejudicar o circuito de defesa amígdala-hipocampo ventral-hipotálamo (para 

revisão: Petrovich et al. 2001). Tais dados estão de acordo com a observação 

de que lesões na amígdala (mais restritamente aos núcleos lateral, basolateral 

e basomedial) também reduzem tais latências de entrada em um dos braços 

abertos em indivíduos expostos à tarefa do LTE (Strauss et al. 2003). Dessa 

forma, o hipocampo e a amígdala podem estar regulando os níveis de 

ansiedade e a aquisição da informação durante a sessão treino do LTE. 

Complementarmente, o sistema septo-hipocampal pode desempenhar um 

papel crucial durante a sessão treino do LTE. Estudos sugerem que este 

sistema gere ansiedade em resposta a situações de conflito por meio de dois 

mecanismos: pela interrupção do comportamento em andamento, e pelo 

aumento no nível de alerta e atenção para melhorar a aquisição da informação 

(Degroot & Treit 2004). Estas situações de conflito ocorrem quando o animal 

tem que escolher entre comportamentos disponíveis concorrentes. Por 

exemplo, como no caso da tarefa do LTE, a novidade é um estímulo que induz 

tanto exploração quanto tendências de esquiva, criando um conflito. Por sua 

vez, este conflito irá gerar uma inibição imediata dos programas motores 

(aparentemente em nível de planejamento) que estão em curso de execução 

(Gray & McNaughton 2000). De fato, lesões temporárias ou permanentes do 

septo e/ou do hipocampo induzem comportamentos semelhantes aos gerados 

por fármacos ansiolíticos nos testes do labirinto em cruz elevado e shock-probe 

burying (Gray & McNaughton 2000; Degroot & Treit 2004). 
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No que se refere à consolidação da memória na tarefa do LTE, além do 

hipocampo, uma região potencialmente envolvida neste processo é a 

substância cinzenta periaqueductal dorsal, conhecida por participar da 

modulação de estados aversivos (para revisão: Carobrez et al. 2001). De fato, 

o antagonismo de receptores NMDA, localizados na substância cinzenta 

periaqueductal, afetou a consolidação da memória em ratos testados na tarefa 

do LTE (Santos et al. 2006). Da mesma forma, tal antagonismo prejudicou a 

consolidação da memória aversiva no teste da esquiva passiva (Steele & 

Stewart 1993) e da memória espacial no labirinto aquático (Bannerman et al. 

1997). 

Adicionalmente, pode-se especular que o córtex pré-frontal medial tenha 

participação na evocação da memória previamente adquirida no LTE. O córtex 

pré-frontal medial é parte do sistema límbico e envia projeções inibitórias para 

a amígdala (Singewald 2007), assim como se comunica com áreas 

hipotalâmicas e os córtices de associação límbico e temporal (Heidbreder & 

Groenewegen 2003). Dados demonstram que a lesão da região pré-límbica do 

córtex pré-frontal medial, apenas quando realizada pré-teste, abole a esquiva 

aos braços abertos, exibida por ratos durante a re-exposição ao labirinto em 

cruz elevado (Stern et al. 2010). Consistente com esses resultados são aqueles 

mostrando um aumento significante na expressão de c-fos na região pré-

límbica do córtex pré-frontal medial de ratos re-expostos ao labirinto em cruz 

elevado quando comparado aos níveis encontrados na primeira exposição ao 

aparelho (Albrechet-Souza et al. 2008, 2009). 

Portanto, é sugerido que a memória avaliada na tarefa do LTE seja 

predominantemente aversiva (Graeff et al. 1993; Viana et al. 1994; Sanson & 
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Carobrez 1999). Inicialmente tal sugestão deve-se ao fato de o LTE ser 

baseado em um estímulo naturalmente aversivo a roedores (braços abertos) 

(Rodgers et al. 1997). Adicionalmente, regiões conhecidamente envolvidas com 

o processamento emocional, modulam o comportamento observado na tarefa 

do LTE, como amígdala (Strauss et al. 2003), hipocampo ventromedial (Trivedi 

et al. 2001; Coover et al. 2002) e substância cinzenta periaqueductal (Santos et 

al. 2006). Além destas, o sistema septo-hipocampal e o córtex pré-frontal 

medial são regiões potencialmente envolvidas no processamento da 

informação proveniente do LTE, uma vez que, estas áreas apresentam-se 

importantes na modulação do comportamento de animais re-expostos ao 

labirinto em cruz elevado (Degroot & Treit 2004; Albrechet-Souza et al. 2008, 

2009), modelo do qual o LTE deriva. Em paralelo com o encontrado no 

presente trabalho, o contexto aversivo é suficiente para induzir uma memória 

de longo prazo nos indivíduos naive expostos ao LTE (experimento 1). 

Adicionalmente, as drogas utilizadas neste trabalho (biperideno e diazepam), 

que foram capazes de modular a memória (experimento 2), têm sua ação 

predominante em receptores localizados nas regiões acima citadas, como 

hipocampo, córtex e amígdala (Levey et al. 1991; Wei et al. 1994; Korpi et al. 

2002; Moreira et al. 2003). 

Ainda, é válido especular que a memória avaliada por meio da tarefa do 

LTE possa ser também modulada por componentes não-emocionais, como 

mecanismos sensoriais, estados atencionais e aprendizado espacial. Devido à 

longa duração da sessão treino do LTE, é possível que o indivíduo incorpore 

aos seus estados emocionais, a informação espacial e contextual circundante, 

influenciando o contexto aversivo ao qual está exposto. Além disso, deve-se 
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salientar o envolvimento do hipocampo (Trivedi et al. 2001; Coover et al. 2002) 

e a participação do colículo superior, responsável  por mecanismos atencionais 

e visuomotores (Stein et al. 1995, 2001; Wallace et al. 1998; Sparks 1999), na 

aquisição da informação na tarefa do LTE (Santos et al. 2006). 

Em conclusão, o presente estudo validou farmacologicamente a tarefa do 

LTE como modelo animal para investigar ansiedade e memória 

simultaneamente em camundongos. Os efeitos sobre a ansiedade podem ser 

estimados na sessão treino, como mostrado pela redução da latência para 

entrar em um dos braços abertos nas três primeiras exposições ao LTE. 

Complementarmente, a memória pode ser acessada na sessão teste, pela 

avaliação da latência para entrar em um dos braços abertos durante a re-

exposição ao LTE. Novos estudos precisam ser realizados a fim de estudar o 

efeito de outras substâncias, como drogas ansiogênicas, sobre a ansiedade e o 

processamento da memória avaliados na tarefa do LTE, além de investigar as 

vias bioquímicas e neuronais envolvidas nos comportamentos acessados neste 

modelo. 

Além disso, este trabalho mostrou os efeitos ansiolíticos e facilitadores da 

memória do NPS na tarefa do LTE, o que, juntamente com achados prévios, 

corroboram com a hipótese de que agonistas do receptor NPSR são uma 

possível estratégia terapêutica no tratamento dos transtornos de ansiedade. 

Uma vez esses promissores alvos terapêuticos estejam identificados, um novo 

desafio será a geração de pequenas moléculas não-peptídicas ligantes do 

receptor NPSR que sejam solúveis, biodisponíveis, penetrem a barreira 

hematoencefálica e apresentem baixo potencial de taquifilaxia. Embora hajam 

obstáculos a serem superados, estratégias terapêuticas baseadas no sistema 
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NPS-receptor NPSR para transtornos de ansiedade representam uma 

abordagem promissora para o tratamento dessa condição debilitante. 

Por fim, estudos adicionais são requeridos a fim de avaliar os efeitos do 

NPS sobre a ansiedade e a memória. Algumas sugestões incluem a avaliação 

dos efeitos de um antagonista do receptor NPSR sobre os comportamentos 

avaliados na tarefa do LTE. Adicionalmente, a investigação dos efeitos da 

administração pós-treino de NPS em animais com déficits mnemônicos 

induzidos não só por antagonistas muscarínicos, mas também por 

moduladores de outros sistemas de neurotransmissores, como antagonistas 

glutamatérgicos, forneceria dados relevantes para o entendimento do 

mecanismo pelo qual o NPS causa a facilitação da memória em diferentes 

testes comportamentais. Portanto, mais estudos são necessários para que se 

compreenda os mecanismos neurobiológicos subjacentes a atividade 

ansiolítica e facilitadora da memória promovida pela ativação do receptor 

NPSR. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Por meio deste trabalho foi possível validar a tarefa do LTE como capaz 

de avaliar na mesma tarefa os processos de ansiedade e memória em 

camundongos. Resumidamente, a administração pré-treino de diazepam, um 

agonista benzodiazepínico, em dose baixa, induziu somente efeito ansiolítico e, 

em dose alta, afetou a ansiedade e a aquisição da memória de maneira dose-

dependente. Em contrapartida, a administração pré-treino de biperideno, um 

antagonista muscarínico induziu prejuízo no aprendizado e na aquisição da 

memória, sem qualquer influencia sobre a ansiedade. Ambas as drogas, em 

todas as doses testadas, não apresentaram qualquer influência sobre a 

consolidação e a evocação da memória. 

Quanto ao neuropeptídeo S, uma substância produzida endogenamente 

pelo sistema nervoso central, sua administração induziu efeitos ansiolíticos, em 

dose baixa, sem qualquer efeito sobre a aquisição da memória. A 

administração do NPS em dose alta facilitou a consolidação da memória na 

tarefa do LTE. Ainda, o NPS não foi capaz de reverter um dano mnemônico 

causado por um antagonista M1, quando administrados pré-treino. Esses 

dados reforçam a sugestão do uso do NPS como potencial alvo terapêutico 

para o tratamento de transtornos de ansiedade.  

Em suma, os resultados apresentados sugerem que os comportamentos 

observados no LTE sejam moduláveis por drogas ansiolíticas e amnésicas e 

que o NPS exerce efeito sobre ambos os comportamentos. 
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