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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A agressividade é um comportamento comum a diversas espécies animais, 
incluindo humanos. Entretanto, a violência e a impulsividade, associadas à agressividade, são 
um problema social e podem ser consideradas patológicas, pois estão presentes em vários 
transtornos psiquiátricos. Diversas áreas encefálicas estão associadas à expressão do 
comportamento agressivo, como a amígdala, hipotálamo e córtex pré-frontal. Vários sistemas 
de neurotransmissão estão mediando o comportamento agressivo, dentre eles: serotonina, 
dopamina, noradrenalina e GABA.  De maneira geral, os alvos terapêuticos disponíveis para 
controle da agressividade modulam a função dos sistemas de neurotransmissores acima. A 
nociceptina/orfanina FQ (N/OFQ) é um heptadecapeptídeo que atua como ligante do receptor 
NOP. Evidências clínicas e pré-clínicas mostram o envolvimento do sistema N/OFQ – 
receptor NOP com transtornos psiquiátricos, incluindo aqueles nos quais a agressividade está 
associada. OBJETIVO: Este trabalho investigou o efeito de fármacos clássicos e ligantes do 
receptor NOP no comportamento agressivo de camundongos machos, por meio do teste do 
residente-intruso. MÉTODOS: Foram utilizados camundongos Swiss machos. Valproato 300 
mg/kg, Lítio 50 mg/kg, Carbamazepina 20 mg/kg e Diazepam 1 mg/kg foram os fármacos 
clássicos utilizados nesse estudo. Dentre os ligantes NOP utilizados destacam-se: Ro 65-6570 
(0,01 – 1 mg/kg), agonista pleno, AT-090 (0,01-0,1 mg/kg), agonista parcial, SB-612111 (1-
10 mg/kg), antagonista NOP.  Para o teste do residente-intruso, camundongos machos foram 
isolados por 7 dias (residentes). Nos 8° e 11° dia, foram realizadas sessões de avaliação da 
agressividade, por meio da inserção de um camundongo intruso na caixa do residente por 10 
min. No dia 8, a agressividade basal foi avaliada sem qualquer tratamento prévio; no dia 11, o 
mesmo camundongo residente foi novamente avaliado, após ter recebido o tratamento relativo 
ao seu grupo experimental. O campo aberto foi utilizado para avaliar o efeito dos fármacos na 
atividade locomotora. RESULTADOS: Valproato, Lítio, Carbamazepina reduziram o 
comportamento agressivo no teste do residente-intruso, enquanto que o tratamento com 
Diazepam não afetou a agressividade dos residentes. A administração de Ro 65-6570 (em 
todas as doses testadas) e AT-090 (na dose  mais alta), aumentou o comportamento agressivo. 
Já o agonista parcial, AT-090, nas menores doses, reduziu discretamente a agressividade dos 
residentes. O tratamento com SB-612111 não modificou o comportamento agressivo dos 
animais. Nenhum dos tratamentos alterou a atividade locomotora dos animais. 
CONCLUSÃO: Os fármacos clássicos utilizados na clínica para tratamento de transtornos 
psiquiátricos, os quais incluem sintomas de agressividade, foram eficazes em controlar a 
agressividade nos camunodngos residentes. Por outro lado, a ativação do receptor NOP tende 
a aumentar o comportamento agressivo, enquanto que o bloqueio deste sinal não foi modifica 
este comportamento. Em última análise, com estes dados sugere-se que os agonistas NOP 
poderiam promover como efeito adverso aumento da agressividade.  

Palavras-chave: agressividade, camundongo, nociceptina/orfanina FQ, receptor NOP, teste 
residente-intruso, Ro 65-6570, AT-090, SB-612111 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Several species including humans display aggressive behavior. However, 
violence and impulsivity related to aggressiveness represent a social problem. Indeed, 
aggressive behavior can be considered symptoms of many psychiatric disorders. Some of the 
brain areas involved in aggression include amygdala, hypothalamus, and prefrontal cortex. 
Aggressiveness is modulated by different neurotransmitters, such as serotonin, dopamine, 
noradrenaline and GABA. These systems represent the therapeutic targets available to treat 
aggressiveness. The nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ) is a heptadecapeptide acting as 
endogenous ligand of NOP receptor. Clinical and preclinical findings suggest the involvement 
of N/OFQ – NOP receptor system with psychiatric disorders, including those related to 
aggressiveness. AIM: This study investigated the effects of standard drugs as well as NOP 
receptor ligands on aggressiveness in mice submitted to the resident-intruder test. 
METHODS: Male Swiss mice were used to develop this study. Valproate 300 mg/kg, Lithium 
50 mg/kg, Carbamazepine 20 mg/kg, and Diazepam 1 mg/kg were used as standard drugs. 
The NOP ligands Ro 65-6570 (0.01 – 1 mg/kg), full agonist, AT-090 (0,01 – 0,1 mg/kg), 
partial agonist, and SB-612111 (1 – 10 mg/kg), antagonist, were used. In the resident-intruder 
test, male mice were housed individually for 7 days (residents) before the experiment. The 
aggressiveness of each resident mouse was tested twice, at 8th and 11th days, by inserting an 
intruder mouse in the resident cage for 10 min. Day 8 of experiment, the basal aggressiveness 
of resident mice was recorded without pharmacological treatment; Day 11 of experiment, the 
same mouse was re-tested after being treated. The open field was used to evaluated the 
spontaneous locomotor activity . RESULTS: Valproate, Lithium, and Carbamazepine reduced 
the aggressive behavior of resident mice, while Diazepam did not affect the agressiveness. Ro 
65-6570 (at all doses) and AT-090 (at the highest dose), increased aggressiveness. The partial 
agonist, AT-090, at lowest doses, slightly reduced aggressive behavior. The treatment with 
SB-61211 did not modified the aggressive behavior of mice. None of the treatments affected 
the locomotor activity. CONCLUSION: Standard drugs used in therapy for psychiatric 
disorders were effective on aggressiveness control in the resident mice. In contrast, the 
activation of NOP receptor tends to increase the aggressive behavior, while the blockade of 
this signal did not modify this behavior. Ultimately, these data suggest that NOP agonists 
could increase aggressive behavior as an adverse event. 

Keywords: aggressiveness, mouse, nociceptin/orphanin FQ, NOP receptor, resident-intruder 
test, Ro 65-6570, AT-090, SB-612111. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 COMPORTAMENTO AGRESSIVO 

 A agressividade é um dos comportamentos motivados mais antigos filogeneticamente 

falando e comum ao repertório comportamental de praticamente todas as espécies animais. 

Desde os insetos, peixes e primatas apresentam comportamentos agressivos espécie-

específicos. Tal comportamento evoluiu para obtenção e defesa de alimentos, parceiros 

sexuais, prole e território. Do ponto de vista biológico, pode ser considerado uma forma de 

comunicação social para o controle do ambiente e caracteriza-se por um conjunto de 

comportamentos típicos de cada espécie realizados em estreita interação com o adversário 

(KOOLHAAS et al., 2013). 

 A violência e a incapacidade de controlar os impulsos violentos quando exageradas, 

persistentes ou fora de contexto são um problema social e podem ser consideradas 

patológicas. Dois tipos de agressividade foram identificados em humanos: um tipo hostil 

(reativa-impulsiva) e outro instrumental (controlada-instrumental). O tipo hostil é mais 

associado com raiva enquanto o tipo instrumental é mais intencional (VITIELLO; STOFF, 

1997). A agressão hostil está associada com comportamento disruptivo e déficits de 

interpretação e fisiologicamente ocorre ativação do sistema nervoso autônomo simpático e 

disfunção no córtex pré-frontal (DODGE; COIE, 1987; RAINE et al., 1998). Já a agressão 

instrumental está ligada a atos premeditados e com objetivos distintos, não só de agredir outro 

indivíduo (RAMÍREZ; ANDREU, 2006). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, entendem-se como transtornos 

mentais e comportamentais as condições clinicamente significativas caracterizadas por 

alterações do modo de pensar e do humor ou por comportamentos associados com angústia 

pessoal e/ou deterioração do funcionamento (BRUNDTLAND, 2001). Quando comparados a 

indivíduos saudáveis, pacientes com transtornos mentais apresentam comportamento 

agressivo numa proporção maior. Pacientes psicóticos podem apresentar uma probabilidade 

cinco vezes maior que a população geral de cometer atos de violência, definidos como um 

prejuízo físico a outro indivíduo ou a si mesmo, com intenção de causar o dano e que pode 

gerar uma medida legal (ARSENEAULT et al., 2000). A agressividade pode estar associada a 

vários transtornos psiquiátricos e neurológicos, como a esquizofrenia, doença de Alzheimer, 
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transtorno bipolar, epilepsia, alguns transtornos de personalidade, abuso de substâncias e 

estresse pós-traumático (para revisão ver HALLER et al., 2005).  

A agressividade e a violência podem ter múltiplos determinantes, incluindo fatores 

sociais, culturais e psicológicos. Tentar compreender as bases neurobiológicas desses 

comportamentos pode auxiliar na descoberta de alvos moleculares que servirão para o 

desenvolvimento de novos fármacos (ROSELL; SIEVER, 2015). 

 

1.2 NEUROBIOLOGIA DO COMPORTAMENTO AGRESSIVO 

 Várias áreas encefálicas e neurotransmissores são conhecidos por estarem envolvidos 

na expressão e controle de comportamentos agressivos, abrangendo desde o processamento 

sensorial e a geração dos eferentes autonômico e neuroendócrino. De uma maneira geral, as 

áreas encefálicas que serão apresentadas a seguir também parecem estar envolvidas na 

expressão do comportamento sexual e algumas delas também implicadas no comportamento 

alimentar, mostrando certa conservação de funções motivadas e essenciais para preservação 

da espécie (DE BOER et al., 2015). 

 Dentre as regiões envolvidas no comportamento agressivo é possível citar o córtex 

pré-frontal, o córtex cingulado anterior, assim como a amígdala, hipocampo, hipotálamo, área 

septal e substância cinzenta periaquedutal (DE BOER et al., 2015; NATARAJAN; 

CARAMASCHI, 2010; NELSON; TRAINOR, 2007; ROSELL; SIEVER, 2015; SIEVER, 

2008). Em roedores, a informação sensorial do bulbo olfatório é processada na amígdala e 

direcionada para outras regiões como a área septal, hipotálamo anterior e núcleo leito da estria 

terminal. Essas estruturas se comunicam com a substância cinzenta periaquedutal, hipófise e 

áreas corticais, principais eferentes do comportamento agressivo. Córtex pré-frontal, 

hipocampo e núcleo paraventricular são os principais moduladores desse sistema, constituindo 

um papel inibitório sobre essa expressão de comportamento social (DELVILLE; DE VRIES; 

FERRIS, 2000). Estudos mostraram que lesões na área septal, hipotálamo anterior e amígdala 

reduzem a agressividade entre machos. Lesões no córtex orbitofrontal aumentam a agressão 

em ratos, indicando o papel modulador comentado anteriormente (DE BRUIN; VAN OYEN; 

VAN DE POLL, 1983; KRUK, 1991). Nos humanos, estudos com neuroimagem mostraram 

algumas semelhanças entre os circuitos que controlam o comportamento agressivo em 
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roedores e outros primatas. A agressão hostil, relacionada à violência, parece derivar de uma 

desregulação emocional, cujo córtex pré-frontal exerce um importante papel inibitório 

(DAVIDSON; PUTNAM; LARSON, 2000). 

 

Figura 1 – Representação esquemática do encéfalo de rato destacando as principais áreas envolvidas no 

comportamento agressivo e algumas conexões. (aob = bulbo olfatório acessório; AMYG = amígdala; cp = 

caudado putâmen; HAA = área hipotalâmica; hpc = hipocampo; LS = septo lateral; nacc = núcleo accumbens; ob 

= bulbo olfatório; PAG = substância cinzenta periaquedutal; PFC = córtex pré-frontal; pit = hipófise; thal = 

tálamo; vp = pálido ventral; vta = área tegmental ventral). (Adaptado de DE BOER et al., 2015). 

 Essas áreas foram elucidadas através de estudos com lesões e estimulação elétrica. 

Microinjeções de ligantes de receptores tem demonstrado o papel de áreas e 

neurotransmissores, e técnicas como a análise da expressão de c-fos e a optogenética tem 

permitido a compreensão dos circuitos neuronais envolvidos na expressão dos 

comportamentos (TAKAHASHI; MICZEK, 2014). 

 Diferentes sistemas de neurotransmissores estão envolvidos nesses circuitos, dentre 

eles o GABA (ácido γ-aminobutírico), dopamina, noradrenalina e serotonina. Inclusive esses 

sistemas são os alvos terapêuticos dos medicamentos disponíveis atualmente na clínica para o 

tratamento de transtornos psiquiátricos (COMAI et al., 2012; COMAI; TAU; GOBBI, 2012). 

O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. A microinjeção 

de GABA no hipotálamo de gatos foi capaz de bloquear o comportamento de luta induzido 

por estímulo elétrico ou administração de glutamato. Quando administrado no bulbo olfatório 

de ratos, foi capaz de reduzir o comportamento predatório desses em relação a camundongos 

(BRODY; DEFEUDIS; DEFEUDIS, 1969; MACK; MANDEL, 1976).  De maneira geral, 
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tem se encontrado uma relação inversa entre os níveis de GABA e agressividade. Fármacos 

que estimulam os receptores de GABA, incluindo benzodiazepínicos e anticonvulsivantes, 

apresentam propriedades anti-agressivas (MICZEK et al., 2002). Mas há algumas evidências 

contrárias, pois os benzodiazepínicos podem aumentar a agressividade em algumas 

circunstâncias. Na prática clínica, os benzodiazepínicos podem ser utilizados para acalmar 

pacientes agressivos, mas podem apresentar efeitos paradoxais dependendo da dose utilizada. 

O álcool que também é um modulador positivo do receptor GABAA tem sido relacionado à 

violência e agressão mais frequentemente que outras drogas (TAKAHASHI; MICZEK, 

2014). Uma das hipóteses que visam explicar este efeito é a afinidade dessas substâncias por 

diferentes subunidades do receptor GABAA, que apresenta diferentes composições de 

subunidades em áreas encefálicas distintas.  Assim, pode-se sugerir que em alguns indivíduos 

ou em algumas circunstâncias, a administração de álcool pode inibir preferencialmente em 

neurônios do córtex pré-frontal, promovendo agressividade (DE ALMEIDA et al., 2005).  

 O sistema dopaminérgico parece exercer um papel importante na modulação do 

comportamento agressivo. Aumento nos níveis de RNAm do transportador de dopamina e da 

tirosina hidroxilase foram encontrados na área tegmental ventral de camundongos residentes 

que passaram pelo teste de agressividade induzida por isolamento (FILIPENKO et al., 2001). 

Antagonistas dopaminérgicos, como o haloperidol, têm sido utilizados para o tratamento de 

agressividade em pacientes psicóticos (DE ALMEIDA et al., 2005). Estudos com microdiálise 

mostraram um aumento nos níveis de dopamina no núcleo accumbens durante e após 

interações agressivas entre ratos. Após interações agressivas repetidas, ratos residentes 

mostraram um aumento antecipado da liberação de dopamina no núcleo accumbens 

(FERRARI et al., 2003). Por outro lado, ratos intrusos, que foram derrotados, também 

apresentaram aumento de dopamina no núcleo accumbens. Indicando que essa sinalização 

pode não estar ligada somente a recompensa, mas que ambos os indivíduos envolvidos 

reagem à interação agressiva (ANSTROM; MICZEK; BUDYGIN, 2009). 

 Interações agressivas são geralmente estressantes e elevação dos níveis de 

noradrenalina, tanto central como periférica, são característicos nessas situações de alerta 

(PFAFF, 1999).  Miczek e Fish, em 2005, sugeriram que o sistema noradrenérgico exerce um 

efeito permissivo sobre o comportamento agressivo a depender do subtipo de receptor celular 

envolvido. O propranolol é um bloqueador dos receptores β pós-sinápticos e reduz a 

agressividade em humanos e roedores (MICZEK; FISH, 2005). Para os receptores α2 é mais 
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complicado tirar alguma conclusão, já que agonistas e antagonistas apresentam efeitos 

semelhantes, induzem agressividade em baixas doses e diminuem em altas doses (HALLER; 

KRUK, 2006). Animais nocaute para a dopamina β-hidroxilase, ou seja, incapazes de 

produzir noradrenalina, mostram redução no comportamento agressivo (MARINO et al., 

2005). 

 A serotonina é o neurotransmissor mais estudado na agressividade. De forma geral, 

baixos níveis de serotonina estão correlacionados com aumento da impulsividade e 

agressividade. Em um estudo pioneiro, foi mostrado que a administração de p-

clorofenilalanina, que inibe a síntese de serotonina, foi capaz de aumentar a agressividade em 

ratos (KOE; WEISSMAN, 1966). Da mesma forma, aumento na atividade serotonérgica com 

precursores da serotonina e inibidores de recaptação foram capazes de reduzir o 

comportamento agressivo (SIEVER, 2008; TAKAHASHI; MICZEK, 2014). Audero e 

colaboradores observaram que a inibição de neurônios serotonérgicos através de receptores 5-

HT1A foi capaz de aumentar a agressividade em camundongos transgênicos com alta 

expressão desses receptores (AUDERO et al., 2013). Camundongos nocaute para o gene que 

codifica o transportador de serotonina apresentam várias alterações bioquímicas, fisiológicas e 

comportamentais, inclusive a agressividade reduzida (MURPHY; LESCH, 2008). Há uma 

relação entre os níveis de ácido 5-hidroxindolacético, principal metabólito da serotonina, no 

líquido cerebroespinal e a agressividade. A maioria dos achados clássicos mostram uma 

relação inversa (BROWN et al., 1982; CREMNITER et al., 1999; KRUESI et al., 1990), 

entretanto, há pelo menos um estudo descrevendo haver correlação positiva entre os níveis de 

metabólitos de serotonina e o comportamento agressivo (COCCARO; LEE, 2010). 

 Além dos neurotransmissores clássicos existem evidências do envolvimento de outros 

mediadores no comportamento agressivo em machos, como os hormônios esteróides. Um 

achado importante da neuroendocrinologia foi que a testosterona gonadal era o fator primário 

para expressão da agressividade em machos. Estudos clássicos mostram a correlação positiva 

entre esse comportamento e os níveis de testosterona (EDWARDS, 1969; TOLLMAN; 

KING, 1956). Achados mais recentes mostram que outros hormônios também são capazes de 

modular o comportamento social, como a dehidroepiandrosterona (DHEA). A DHEA é 

sintetizada principalmente nas glândulas adrenais, capaz de atravessar a barreira 

hematoencefálica e no sistema nervoso central ser convertida em andrógenos e estradiol. 

Adicionalmente, foi descrito que a DHEA também é um neuroesteróide e pode ser sintetizada 
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no tecido nervoso a partir do colesterol. Em relação ao comportamento agressivo, o principal 

papel da DHEA é a regulação desse comportamento em animais sazonais fora da estação 

reprodutiva, quando apresentam os níveis de testosterona diminuídos (SOMA et al., 2008, 

2015). 

De maneira similar ao que acontece em outros comportamentos, a agressividade é 

influenciada por uma combinação de genes e fatores ambientais. É estimado que o 

componente genético represente cerca de 40% do risco de apresentar comportamento 

agressivo (BRENDGEN et al., 2006). Estudos foram realizados com o objetivo de pesquisar 

variações genéticas predisponentes à agressão, analisando polimorfismos em regiões 

promotoras que podem alterar a expressão de genes que codificam enzimas e receptores 

relacionados às vias metabólicas e regulações associadas ao comportamento agressivo. Os 

genes mais estudados são os que codificam enzimas envolvidas na degradação de 

neurotransmissores monoaminérgicos (MAOA e COMT), o transportador de serotonina 

(5HTT) e um receptor de dopamina (DRD4) (para revisão ver FERNÀNDEZ-CASTILLO; 

CORMAND, 2016). 

Os modelos animais são fundamentais para a compreensão da neurobiologia e 

fisiopatologia dos transtornos, além de permitirem a descoberta de novas terapias. Para ser 

válido, um modelo animal de transtorno psiquiátrico precisa apresentar três características: 

validade aparente (mimetização dos sintomas da condição clínica), validade preditiva 

(resposta aos fármacos eficazes em humanos) e validade de construto (reprodução de alguns 

aspectos fisiopatológicos). Dificilmente os transtornos serão reproduzidos fielmente ao que é 

encontrado na clínica, mas muitos sintomas podem ser reproduzidos. Além dos modelos 

animais, alguns testes comportamentais são utilizados para avaliar a eficácia de tratamentos 

farmacológicos (NUNES et al., 2014). 

 

1.3 TESTES UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO PRÉ-CLÍNICA DE FÁRMACOS QUE 

ALTERAM O COMPORTAMENTO AGRESSIVO 

 Os modelos animais, assim como os testes comportamentais, têm sido utilizados com a 

finalidade de caracterizar atividades biológicas de substâncias naturais e sintéticas e prever 
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seus efeitos no organismo humano. O comportamento agressivo pode ser estudado em uma 

variedade de contextos e alguns testes são apresentados a seguir. 

O teste de agressividade induzida por choque tem como objetivo avaliar 

comportamento de “luta reflexiva” e é baseado na hipótese de que a dor é um fator causal 

importante para a expressão de comportamento agressivo. Consiste em colocar os animais 

numa caixa-teste com a superfície eletrificada e submetê-los a choques de intensidade e 

duração pré-estabelecidas, avaliando posteriormente comportamentos agonísticos de luta 

(FARD et al., 2014; MICZEK, 1979). 

 O teste de agressividade materna é utilizado para avaliar esse comportamento de uma 

fêmea em diversos estágios de prenhez e lactação. A agressividade advém da ameaça 

representada por outros animais, co-específicos ou não, para seus filhotes. A defesa da prole é 

instintiva, primordial e essencial para manutenção da espécie. Nesse teste, as fêmeas prenhes 

são colocadas em gaiolas individuais onde fazem seus ninhos. Um macho desconhecido é 

introduzido na gaiola e o comportamento agressivo da fêmea é avaliado. Esse teste permite o 

estudo do papel dos esteróides sexuais e dos mecanismos neurais envolvidos na expressão do 

comportamento agressivo (DE SOUSA et al., 2010; ERSKINE; BARFIELD; GOLDMAN, 

1978). 

 O teste de agressividade induzida por privação de sono paradoxal consiste em manter 

o animal sobre uma plataforma mantida em um tanque por 72h. Durante a privação o animal 

tem livre acesso à água e ração. Quando o animal entra em sono paradoxal, devido à atonia 

muscular presente nesse estágio, o focinho encosta na água e ele acorda. Após a retirada da 

privação, os animais são colocados em pares ou pequenos grupos e o comportamento 

agressivo é avaliado (FURLAN; HOSHINO, 2001; TUFIK; LINDSEY; CARLINI, 1978). 

 O comportamento agressivo pode ser estudado através de estimulação neural. É 

necessária cirurgia estereotáxica para implantação de eletrodos e um circuito de estimulação 

apropriado, ou implantação de cânulas, por onde a substância será injetada. Esses modelos 

têm sido utilizados no estudo das bases neurais da agressividade e na psicofarmacologia, 

devido à confiabilidade e padronização dos resultados. Permitem a geração de lesões químicas 

utilizando neurotoxinas e administração de substâncias que não atravessam a barreira 

hematoencefálica (WASMAN; FLYNN, 1962; SHEARD, 1991). 



17 
 

 O teste do residente-intruso permite avaliar comportamentos agonísticos entre machos 

co-específicos, observando posturas ofensivas do macho residente. O modelo é baseado no 

fato de que muitas espécies animais defendem seu território de intrusos co-específicos. A 

primeira padronização desse teste foi feita por Miczek, em 1979, e desde então ele foi alterado 

por diversos autores de acordo com a finalidade, adequação aos seus propósitos ou na 

intenção de facilitar o procedimento. Assim, podemos encontrar diversas variações desse 

teste. É útil também na observação das consequências comportamentais e fisiológicas da 

agressividade, como um método de estresse social (KOOLHAAS et al., 2013; MICZEK, 

1979; RUZZA et al., 2015). O teste do residente-intruso tem boa validade preditiva para a 

agressividade humana. Os efeitos modulatórios de substâncias psicoativas sobre o 

comportamento agressivo são semelhantes em roedores e humanos. Devido a esse 

comportamento ser apresentado por diversas espécies, esse teste apresenta uma validade 

aparente considerável. A validade de construto não é totalmente elucidada, mas o 

conhecimento dos mecanismos neurobiológicos envolvidos contribui para a validade de 

construto deste teste ser considerada razoável. Assim, esse teste se configura numa excelente 

escolha na triagem de potenciais fármacos com efeitos sobre o comportamento agressivo 

(OLIVIER; YOUNG, 2002).  

 Essas metodologias são muito utilizadas em estudos que envolvem o comportamento 

agressivo. Tanto no estudo da neurobiologia, esclarecendo os mecanismos neurais e 

neuroendócrinos, quanto na farmacologia, testando os possíveis efeitos de uma droga sobre o 

comportamento e buscando novos alvos terapêuticos e potenciais medicamentos. 

 

1.4 TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DE ESTADOS AGRESSIVOS 

As diretrizes internacionais para a farmacoterapia da agressividade ainda são 

controversas, principalmente pelo fato das agências reguladoras de medicamentos não 

considerarem a agressividade como uma doença distinta, e sim como um sintoma. Assim, não 

há um medicamento especificamente aprovado para tratar agressividade. Uma das razões é 

complexa neurobiologia envolvida na expressão desse comportamento, que não é totalmente 

esclarecida (BRODIE et al., 2016). O tratamento farmacológico de estados agressivos 

associados a transtornos psiquiátricos consiste em estabilizadores de humor (como o lítio), 

anticonvulsivantes (como o valproato e carbamazepina), antipsicóticos atípicos (olanzapina, 
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quetiapina, entre outros) e antidepressivos (inibidores de receptação de serotonina). Em 

situações de emergência, é comum também o uso de benzodiazepínicos (COMAI et al., 2012). 

A alta incidência de efeitos adversos é um problema farmacoterapêutico grave do uso desses 

fármacos. Por exemplo, valproato e carbamazepina apresentam potencial teratogênico e 

envolvem-se em uma variedade de interações medicamentosas, uma vez que interferem com a 

atividade de enzimas hepáticas responsáveis pelo metabolismo de outros fármacos. Alguns 

sintomas como a sedação e letargia podem ser observados dependendo da dose utilizada 

(PATSALOS; PERUCCA, 2003). Os antipsicóticos atípicos possuem como efeitos adversos 

mais frequentes a hipotensão postural e alterações metabólicas, como o ganho de peso e 

dislipidemia (TEIXEIRA; ROCHA, 2006). O lítio possui faixa terapêutica estreita com 

variações na excreção, o que leva à necessidade de monitoramento periódico dos níveis 

séricos, a farmacoterapia com o lítio produz uma variedade de efeitos adversos, como tremor, 

diarreia, sede, poliúria e ganho de peso (LICHT, 2012). De especial preocupação, são os 

efeitos relacionados ao sistema endócrino e renal, os quais podem ser irreversíveis (MATSON 

et al., 2006). A falta de adesão ao tratamento também é um problema em pacientes com 

transtornos psiquiátricos, devido à longa duração do tratamento e aos efeitos adversos. Os 

pacientes com maior risco de não adesão são os mais jovens e os com sintomas mais graves 

(MIKLOWITZ; JOHNSON, 2006). Considerando o limitado conhecimento acerca das bases 

neurobiológicas do comportamento agressivo e as limitações desses fármacos atualmente 

disponíveis, bem como a restrita eficácia destes tratamentos, a busca por medicações mais 

seguras, eficazes e que produzem menos efeitos colaterais é sempre bem-vinda.  

A técnica da farmacologia reversa permitiu a descoberta de novos neurotransmissores 

e neuromoduladores, especialmente de sistemas peptidérgicos, através da identificação de 

proteínas-alvo, receptores celulares órfãos acoplados à proteína G (GPCRs, do inglês G 

protein-coupled receptors). GPCRs órfãos são receptores clonados cujos ligantes endógenos 

ainda não foram identificados. Vários neuropeptídeos têm sido estudados, auxiliando na 

compreensão das funções cerebrais e na descoberta de novos alvos terapêuticos para o 

tratamento de transtornos psiquiátricos (CIVELLI et al., 2001). Com a validação dessa 

técnica, mais de 40 receptores ligados à proteína G deixaram de ser órfãos e tiveram os seus 

ligantes endógenos identificados, como por exemplo, os sistemas da nociceptina/orfanina FQ, 

apelina, grelina, orexina, procineticina e neuropeptídeo S (GUERRINI et al., 2010). 
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1.5 SISTEMA NOCICEPTINA/ORFANINA FQ – RECEPTOR NOP 

A nociceptina/orfanina FQ (N/OFQ) é um heptadecapeptídeo estruturalmente similar 

ao peptídeo opióide dinorfina A (HOUTANI et al., 1996). Entretanto, os peptídeos são 

funcionalmente distintos, já que a N/OFQ não apresenta afinidade pelos receptores opióides 

clássicos (MOGIL; PASTERNAK, 2001). A falta de afinidade deve-se à presença do 

aminoácido fenilananina na posição 1 da sua estrutura primária, visto que a substituição deste 

aminoácido por tirosina eleva a afinidade pelos receptores opióides clássicos (CHAMPION; 

CZAPLA; KADOWITZ, 1997). Em 1995, dois grupos relataram o isolamento da N/OFQ 

simultaneamente. Meunier et al. (1995) isolaram este neuropeptídeo e o denominaram de 

nociceptina, pois quando injetado no cérebro de camundongos promovia hiperalgesia no teste 

da placa quente e no teste de retirada da cauda (MEUNIER et al., 1995). Reinscheid et al. 

(1995) isolaram este ligante endógeno o denominaram de orfanina FQ, pois foi mostrado que 

este peptídeo interagia com um receptor órfão, por isso orfanina. Além disso, eles perceberam 

que na sequência primária deste peptídeo, os aminoácidos fenilalanina e glutamina 

(abreviados pelas letras F e Q), estão localizados nas extremidades carboxi e amino terminal, 

respectivamente, daí o peptídeo se chamar orfanina FQ (REINSCHEID et al., 1995). 

 A partir da comprovação da interação do receptor órfão (na época denominado ORL1) 

com a N/OFQ, este receptor foi denominado de receptor da nociceptina/orfanina FQ (receptor 

NOP) (SNYDER; PASTERNAK, 2003). O receptor NOP é um receptor acoplado à proteína 

G do tipo inibitória, que ao ser ativado aumenta o efluxo de K+, reduz a entrada de Ca+2 e 

diminui a produção de AMPc (CONNOR; YEO; HENDERSON, 1996; VAUGHAN; 

CHRISTIE, 1996; WU et al., 1997). A ativação do receptor NOP causa redução da 

neurotransmissão e inibição do disparo neuronal (HEINRICHER, 2003; SCHLICKER; 

MORARI, 2000).  
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Figura 2 – Representação esquemática das respostas intracelulares desencadeados pela ativação do receptor NOP 

(Adaptado de MOLINARI, 2011). 

 A estrutura primária do receptor NOP é altamente conservada, apresentando alta 

homologia entre camundongos e humanos. A sequência codificadora do receptor NOP é 

similar a dos genes dos receptores opióides (STEVENS, 2009). Mesmo fazendo parte da 

família dos receptores opióides, devido inclusive à grande similaridade estrutural, o receptor 

NOP difere, do ponto de vista farmacológico, dos sistemas opióides clássicos. Nem os 

opióides, nem os seus antagonistas se ligam com alta afinidade ao receptor NOP (MOGIL; 

PASTERNAK, 2001). A estrutura cristalina do receptor NOP humano complexado a um 

antagonista peptídico já foi desvendada e revela detalhes das interações entre o ligante e o 

receptor e a difração de raios-X mostra diferenças conformacionais na estrutura do receptor 

que explicam a diferença estrutural entre o receptor NOP e os receptores opióides clássicos. 

Essas informações são importantes uma vez que auxiliam no desenvolvimento de ligantes 

mais seletivos(THOMPSON et al., 2012) 

O receptor NOP possui alta expressão no sistema nervoso central e em órgãos 

periféricos. No sistema nervoso central é expresso em diversas áreas, em particular em áreas 

corticais, sistema límbico, tronco encefálico e na medula espinhal, nos cornos dorsal e ventral. 

É densamente localizado nos núcleos serotonérgicos, noradrenégicos e dopaminérgicos, como 
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nos núcleos da rafe, locus coeruleus, núcleo do trato solitário, área tegmental ventral e 

substância negra (MOLLEREAU; MOULEDOUS, 2000; NEAL et al., 1999). Já o precursor 

da N/OFQ, a proteína pré-pró-nociceptina, possui distribuição mais limitada em comparação 

ao receptor NOP. No cérebro de rato, transcritos do gene da pré-pró-nociceptina foram 

encontrados em áreas envolvidas na transmissão ou modulação de estímulos nociceptivos, em 

núcleos pertencentes a outras vias sensoriais, incluindo aferências visuais e auditivas, no 

sistema límbico e núcleos hipotalâmicos (BOOM et al., 1999). A N/OFQ e o seu receptor 

estão bem distribuídos em estruturas do sistema límbico envolvidas no processamento de 

estímulos emocionais, como: hipocampo, septo, núcleo leito da estria terminal e amígdala 

(MOLLEREAU; MOULEDOUS, 2000). Regiões encefálicas envolvidas no comportamento 

agressivo, tais como a amígdala, hipotálamo, hipocampo e substância cinzenta periaquedutal, 

coincidentemente apresentam densa expressão do mRNA do receptor NOP e do precursos da 

N/OFQ (DARLAND; HEINRICHER; GRANDY, 1998). 

 A N/OFQ e seu receptor desempenham uma série de papéis funcionais, como 

processamento de estímulos nociceptivos, controle das funções neuroendócrinas, balanço 

hídrico, controle motor, resposta ao estresse, modulação dos processos emocionais, 

comportamento sexual e regulação da pressão arterial, entre outras funções (LAMBERT, 

2008).  

A disponibilidade de ligantes seletivos do receptor NOP, sejam eles peptidérgicos  ou 

não-peptidérgicos, permite a investigação do papel desempenhado pelo sistema endógeno 

N/OFQ-receptor NOP no controle de diferentes funções biológicas (TOLL et al., 2016). O 

desenvolvimento do cebranopadol, um agonista pleno dos receptores NOP e μ opióide, que se 

encontra em ensaios clínicos de fase II, demonstra o potencial terapêutico desse sistema, uma 

vez que, esse fármaco analgésico tem se mostrado mais potente que a morfina e com a 

vantagem de apresentar menos efeitos adversos e capacidade reduzida de promover tolerância 

(LINZ et al., 2014; TOLL et al., 2016). 

 O sistema peptidérgico N/OFQ-receptor NOP está envolvido com alguns transtornos 

neurológicos e psiquiátricos, alguns achados pré-clínicos mostram a relação com a dor 

neuropática, com o desenvolvimento de tolerância aos opióides e com o abuso de substâncias 

(para revisão ver TOLL et al., 2016). Existem evidências da participação do sistema N/OFQ 

no controle da ingestão de alimentos em roedores, exercendo um efeito orexígeno 

(POLIDORI; DE CARO; MASSI, 2000; WITKIN et al., 2014). Statnick e colaboradores 
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mostraram que o LY2940094, antagonista NOP, foi capaz de reduzir o comportamento 

alimentar e o ganho de peso em roedores (STATNICK et al., 2016). Nesse contexto, os 

antagonistas do receptor NOP seriam úteis no controle de transtornos alimentares como o 

transtorno de compulsão alimentar. Outras ações centrais do sistema N/OFQ está ligada aos 

transtornos depressivos e de ansiedade. No que se refere à depressão, foi observado um efeito 

tipo antidepressivo para os antagonistas do receptor NOP, reduzindo o tempo de imobilidade 

nos testes de suspensão pela cauda e natação forçada, enquanto a N/OFQ e outros agonistas 

foram inativos nesses testes (GAVIOLI et al., 2003, 2004; RIZZI et al., 2007). Em relação à 

ansiedade, já foi visto que agonistas do receptor NOP são capazes de promover efeito do tipo 

ansiolítico. A administração intracerebroventricular de N/OFQ foi capaz de aumentar o tempo 

de permanência no compartimento claro da caixa claro-escuro (JENCK et al., 1997), assim 

como o aumento na exploração dos braços abertos no labirinto em cruz elevado (GAVIOLI et 

al., 2002; revisão, GAVIOLI; CALO’, 2006). Até o momento não existem estudos 

relacionando a N/OFQ e a agressividade. 

Algumas evidências clínicas também revelam uma associação do sistema peptidérgico 

N/OFQ-receptor NOP com transtornos psiquiátricos. Wang et al., em 2009, investigaram os 

níveis de N/OFQ em pacientes com transtorno bipolar e encontraram um aumento 

significativo deste peptídeo nos pacientes na fase de depressão bipolar quando comparados 

com o grupo controle. Os pacientes na fase de mania apresentaram, por sua vez, níveis 

significativamente mais baixos de N/OFQ em relação ao grupo controle (WANG et al., 2009). 

Gu et al, em 2003, correlacionaram a depressão pós-parto com aumento nos níveis 

plasmáticos de N/OFQ (GU et al., 2003). Lutz et al, em 2015, mostraram que suicidas 

apresentaram uma redução de 18% na expressão de N/OFQ no córtex cingulado anterior que 

não foi explicada por transtornos depressivos ou uso de drogas no momento da morte (LUTZ 

et al., 2015). Um estudo clínico duplo-cego, placebo-controlado, com duração de 8 semanas 

foi conduzido utilizando um antagonista seletivo do receptor NOP que mostrou-se eficaz no 

alívio dos sintomas depressivos (POST et al., 2016).  

 A agressividade é um sintoma de diversos transtornos psiquiátricos e seu tratamento 

farrmacológico envolve várias classes de fármacos, que inclui os estabilizadores de humor, 

antipsicóticos e os antidepressivos seletivos inibidores da receptação de serotonina. Vale 

ressaltar que os problemas farmacoterapêuticos no manejo clínico da agressividade e dos 

transtornos são significativos, uma vez que se busca por medicações mais seguras, com menos 
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efeitos adversos e menor toxicidade. Neste contexto, os sistemas peptidérgicos têm se 

mostrado como alvos terapêuticos inovadores no tratamento de transtornos psiquiátricos, 

devido ao seu papel modulatório exercido sobre sistemas clássicos de neurotransmissão 

central. Ainda, considerando o papel exercido pelos neurotransmissores monoaminérgicos no 

controle de estados agressivos e a ação predominantemente inibitória da N/OFQ na atividade 

de neurônios monoaminérgicos, bem como na liberação de monoaminas, este estudo visa 

investigar o efeito da ativação e do bloqueio de receptores NOP na mediação de 

comportamentos agressivos em camundongos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GERAL 

Este estudo tem por objetivo investigar o efeito de ligantes, antagonistas e agonistas 

plenos e parciais, do receptor NOP sobre o comportamento agressivo de camundongos 

machos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar o efeito comportamental de fármacos clássicos empregados no tratamento 

de transtornos psiquiátricos, cuja agressividade encontra-se ou não associada, a citar, 

valproato, lítio, carbamazepina e diazepam, no teste do residente-intruso; 

Avaliar o efeito de valproato, lítio, carbamazepina e diazepam na atividade locomotora 

espontânea de camundongos; 

 Estudar o efeito comportamental de ligantes não-peptídicos do receptor NOP no teste 

do residente-intruso;  

Analisar o efeito de ligantes não-peptídicos do receptor NOP sobre a atividade 

locomotora de camundongos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 ANIMAIS 

 Foram empregados camundongos Swiss machos com 8-10 semanas de idade (45±5 g), 

empregados como residentes, e com 5-7 semanas (25±3 g), utilizados como intrusos, 

provenientes do biotério do Departamento de Biofísica e Farmacologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Os animais foram alojados em, no máximo, treze indivíduos 

por caixa (40x34x16 cm), com livre acesso à ração e água e mantidos em um ciclo claro-

escuro de 12 horas (luzes acessas às 6:00 h), com temperatura de 23ºC ± 1ºC. Todos os 

procedimentos experimentais foram realizados entre às 7:00 e 12:00 h, de acordo com as 

recomendações da Lei nº11.794 de 08/10/2008 (Lei Arouca) e aprovados pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(Protocolo nº 041/2014). 

3.2 DROGAS E TRATAMENTOS 

 Para a etapa de validação desse estudo foram utilizados fármacos clinicamente 

prescritos para o tratamento de estados agressivos, a citar: valproato 300 mg/kg (Sanofi-

Aventis Farmacêutica, São Paulo, Brasil), lítio 50 mg/kg (Sigma-Aldrich, Saint Louis, EUA), 

carbamazepina 20 mg/kg (Sanofi-Aventis Farmacêutica, São Paulo, Brasil) e, estados 

ansiosos, a citar: diazepam 1 mg/kg (Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos, São Paulo, 

Brasil). Todos os fármacos foram administrados 30 minutos antes do teste, por via 

intraperitoneal (ip) no volume de 10 ml/kg. Os fármacos acima citados foram solubilizados 

em solução salina (NaCl 0,9%) a exceção do diazepam, que foi preparado em solução salina 

acrescida de Tween 80 0,5%. As doses dos fármacos controles utilizados neste estudo foram 

baseadas em estudos prévios, que demonstraram atividade estabilizadora do humor, para 

valproato, lítio e carbamazepina (EINAT, 2007; GOULD et al., 2007; RUZZA et al., 2015; 

TONELLI et al., 2013) e ação ansiolítica para o diazepam (BAHI et al., 2014). 

Os ligantes do receptor NOP utilizados nesse estudo foram: o Ro65-6570, sintetizado e 

doado pelo professor Dr. Remo Guerrini (Dept. of Biotechnology and Pharmaceutical 

Chemistry, Università degli Studi di Ferrara, Itália); O AT-090, sintetizado e doado pelo Dr. 

Nurulain Zaveri (Astraea Therapeutics, Mountain View, USA) e o SB-612111, comprado da 

Tocris Bioscience (Bristol, UK). Os ligantes não-peptídicos foram administrados 30 minutos 
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antes do teste, por via ip, nas seguintes doses: Ro 65-6570 0,01 – 1 mg/kg, AT-090 0,01 – 0,1 

mg/kg, SB-612111 1 – 10 mg/kg. Para o Ro65-6570 e o SB-612111, uma solução estoque em 

DMSO 100% foi preparada. No dia do experimento, após a diluição em solução salina, a 

concentração final de DMSO nas maiores doses de Ro65-6570 e SB-612111 testadas foi de 

1%. O AT-090 foi preparado em uma solução estoque em DMSO 2% e ciclodextrina 0,5% e 

armazenado em freezer -20ºC até o dia do experimento, quando essa solução foi misturada à 

solução salina. Para a maior dose testada do AT-090, a concentração final de DMSO e 

ciclodextrina calculada foi de 0,2% e 0,05%, respectivamente.  

Animais tratados com os veículos: salina e DMSO 1%, serviram para avaliar o efeito 

do veículo no comportamento agressivo ou para comparar com os grupos tratados com 

fármacos no campo aberto. Neste caso, camundongos foram tratados com o veículo pela 

mesma via, com o mesmo volume e respeitando o mesmo tempo de pré-tratamento que o 

grupo experimental. 

 

3.3 TESTES COMPORTAMENTAIS 

 

Teste do residente-intruso 

 

 Camundongos Swiss machos (8-10 semanas, 45±5 g) foram acondicionados 

individualmente em caixas medindo 30 x 20 x 13 cm, por sete dias e utilizados como machos 

residentes. Adicionalmente, camundongos Swiss machos (5-7 semanas, 25±3 g) foram 

agrupados em, no máximo, treze por caixa (41 x 34 x 16 cm) e utilizados como intrusos. No 

8º dia de isolamento, os machos residentes passaram pela sessão de avaliação da 

agressividade basal. Para tanto, a ração e a água foram retiradas da caixa do macho residente, 

o qual passou por um período de 10 min de habituação a esta condição. Após 10 min, um 

macho intruso foi introduzido na caixa do macho residente e o comportamento deste foi 

avaliado por 10 min. No 11º dia, cada macho residente recebeu o tratamento correspondente 

ao seu grupo experimental e 30 min depois passou por uma nova sessão de avaliação da 

agressividade. Para tanto, tiveram novamente a ração e a água retiradas de suas caixas, nas 

quais foi introduzido um macho intruso após os 10 min de habituação. O comportamento do 

residente foi avaliado por 10 min. Ao final de cada sessão, o macho intruso retornou para sua 

caixa de origem e a ração e a água foram colocadas novamente na caixa do residente.Os 

residentes que não apresentaram comportamento agressivo nos primeiros 5 min da sessão 

basal foram excluídos do estudo (entre 10 e 20% dos animais).  
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 Os comportamentos registrados em ambas as sessões foram: o número de interações 

agressivas emitidas pelo residente e o tempo gasto pelo residente atacando o intruso (s). 

Foram consideradas interações agressivas: mordidas ou tentativas de morder, posturas 

agonísticas de ameaça, como a perseguição ao intruso pela caixa e os comportamentos de 

chacoalhar a cauda (KOOLHAAS et al., 2013; MICZEK, 1979). 

 

Teste do 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 40 x 40 cm 

e paredes também pretas de 40 cm de altura. Cada camundongo foi colocado no centro do 

campo aberto e lhes foi permitido explorar livremente o aparato. A distância percorrida e o 

tempo de imobilidade foram registrados automaticamente a cada cinco minutos durante os 30 

min do teste pelo software Any-maze (Stoelting, EUA). Depois da avaliação comportamental 

de cada camundongo, o aparato foi limpo com uma solução de etanol 5 % e secado com papel 

toalha. O experimento foi realizado com as luzes acesas. 

 

3.4 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

ETAPA 1: Efeito da administração de valproato, lítio, carbamazepina e diazepam sobre 

a atividade locomotora 

 Os animais receberam o tratamento correspondente ao seu grupo experimental 

(Valproato 300 mg/kg, Lítio 50 mg/kg, Carbamazepina 20 mg/kg, Diazepam 1 mg/kg ou 

solução salina), por via ip e após 30 minutos foram expostos ao campo aberto. A distância 

percorrida pelos animais durante 30 min de observação foi registrada. 

 
Figura 3 – Esquema do delineamento experimental da Etapa 1 
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ETAPA 2: Efeito da administração de valproato, lítio, carbamazepina e diazepam no 

teste do residente-intruso 

 Para essa etapa os animais foram isolados no dia 1, passaram por uma sessão de 

avaliação da agressividade basal no dia 8 e no dia 11 receberam o tratamento correspondente 

ao seu grupo experimental (Valproato 300 mg/kg, Lítio 50 mg/kg, Carbamazepina 20 mg/kg, 

Diazepam 1 mg/kg ou solução salina), por via ip, 30 min antes de uma nova sessão de 

avaliação do comportamento agressivo.  

A fim de excluir o efeito da manipulação decorrente da administração ip no 

comportamento agressivo, camundongos naive (sem receber qualquer administração de droga 

ou veículo) também foram avaliados no teste do residente-intruso. 

 
Figura 4 – Esquema do delineamento experimental da Etapa 2. 

 

ETAPA 3: Efeito da administração de ligantes do receptor NOP sobre a atividade 

locomotora 

Os animais receberam o tratamento correspondente ao seu grupo experimental (Ro 65-

6570, AT-090 e SB-612111), por via ip e após 30 minutos foram expostos ao campo aberto. A 

distância percorrida pelos animais durante 30 min de observação foi registrada. 
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Figura 5 – Esquema do delineamento experimental da Etapa 3. 

 

 

ETAPA 4: Efeito da administração de ligantes não-peptídicos do receptor NOP no teste 

do residente-intruso 

 Para essa etapa os animais foram isolados no dia 1, passaram por uma sessão de 

avaliação da agressividade basal no dia 8 e no dia 11 receberam o tratamento correspondente 

ao seu grupo experimental (Ro 65-6570, AT-090 e SB-612111), por via ip, 30 min antes de 

uma nova sessão de avaliação do comportamento agressivo. Com o intuito de construir uma 

curva dose-resposta para ligantes do receptor NOP, foram testadas, pelo menos, 3 doses para 

cada composto. 

 
Figura 6 – Esquema do delineamento experimental da Etapa 4. 

 

 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Todos os dados foram apresentados como média ± erro padrão da média (EPM). Foi 

realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e as diferenças entre os grupos 

experimentais foram determinadas pelo teste t de Student para amostras pareadas, pelo teste t 

de Student para amostras independentes e por ANOVA de uma via seguida pelo teste de 

Bonferroni, conforme detalhado nas legendas das figuras. O nível de significância assumido 

nesse estudo foi para valores de p<0,05. Para a realização das análises estatísticas empregadas 

nesse estudo foi utilizado o software GraphPad Prism 5.  
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4.  RESULTADOS 

ETAPA 1: Efeito da administração de valproato, lítio, carbamazepina e diazepam sobre 

a atividade locomotora 

 Na figura 7, o efeito do tratamento com fármacos clássicos utilizados no tratamento de  

transtornos psiquiátricos sobre a distância percorrida acumulada e em blocos de 5 minutos. O 

tratamento com Valproato (Figura 7A, 7B) e Lítio (Figura 7C, 7D) não alterou a distância 

percorrida pelos animais no campo aberto. Da mesma forma, os animais tratados com 

Carbamazepina (Figura 7E, 7F) e Diazepam (Figura 7G, 7H) não apresentaram diferenças 

comportamentais quando comparados ao controle. 
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Figura 7 – Efeito da administração de (A, B) Valproato, (C, D) Lítio, (E, F) Carbamazepina – CBZ – e (G, H) 

Diazepam sobre a distância percorrida acumulada durante 30 min de observação e em blocos de 5 minutos no 

teste do campo aberto. As barras representam a média ± EPM de 8 – 12 animais. Teste t de Student para 

amostras independentes. 
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ETAPA 2: Efeito da administração de valproato, lítio, carbamazepina e diazepam no 

teste do residente-intruso 

 Para excluir algum efeito da manipulação do animal sobre o comportamento agressivo, 

foi testado um grupo de animais naive, que não receberam qualquer administração. Nesse 

grupo, não houve diferença significativa no número de ataques (p=0.3005; t=1.099; df=9) 

(Figura 8A) nem no tempo total de ataques (p=0.1718; t=1.485; df=9), quando as duas sessões 

foram comparadas (Figura 8B).   
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Figura 8 – Número de ataques (A) e tempo total de ataques (B) de animais naive submetidos ao teste do 

residente-intruso. As barras representam a média ± EPM de 10 animais. Teste t de Student para amostras 

pareadas.  

  

Com o objetivo de excluir algum possível efeito do veículo sobre os parâmetros de 

comportamento agressivo, foi testado um grupo experimental com a administração de solução 

salina. Esse tratamento não afetou o número de ataques (p=0.9177; t=0.1051; df=15; Figura 

9A) e nem o tempo de ataque (p=0.7068; t=0.3833; df=15; Figura 9B) 
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Figura 9 – Efeito da administração de solução salina sobre os parâmetros de comportamento agressivo: número 

de ataques (A) e tempo total de ataques (B) de camundongos submetidos ao teste do residente-intruso. As barras 

representam a média ± EPM de 16 animais. Teste t de Student para amostras pareadas. 

 

 A administração de Valproato (300 mg/kg, ip, 30 min antes da sessão teste) reduziu 

significativamente o número de ataques (p<0,0001; t=6.056; df=15; Figura 10A) e o tempo 

total de ataque (p=0,0002; t=4.873; df=16; Figura 10B) quando comparada à sessão basal. 
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Figura 10 – Efeito da administração de Valproato 300 mg/kg sobre os parâmetros de comportamento agressivo: 

número de ataques (A) e tempo total de ataques (B) de camundongos submetidos ao teste do residente-intruso. 

As barras representam a média ± EPM de 17 animais. *p<0,05 vs. Basal. Teste t de Studentpara amostras 

pareadas. 

 

 Outro estabilizador do humor utilizado nesse experimento como controle positivo foi o 

Lítio (50 mg/kg, ip, 30 min antes da sessão teste), que também foi capaz de reduzir o número 

de ataques (p=0,0182; t=2.881; df=9; Figura 11A) e o tempo total de ataque (p=0,0402; 

t=2.395; df=9; Figura 11B) comparado à sessão basal. 
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Figura 11 – Efeito da administração de Lítio 50 mg/kg sobre os parâmetros de comportamento agressivo: 

número de ataques (A) e tempo total de ataques (B) de camundongos submetidos ao teste do residente-intruso. 
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As barras representam média ± EPM de 10 animais. *p<0,05 vs. Basal. Teste t de Student para amostras 

pareadas. 

 Neste estudo também foi testado como controle positivo a Carbamazepina (20 mg/kg, 

ip, 30 minutos antes da sessão teste). O tratamento com carbamazepina reduziu 

significativamente o número de ataques (p=0,0178; t=2.661; df=15;Figura 12A) comparado à 

sessão basal, mas não afetou o tempo total de ataque dos camundongos residentes (p=0,3155; 

t=1.038; df=15;Figura 12B). 
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Figura 12 – Efeito da administração de Carbamazepina (CBZ) 20 mg/kg sobre os parâmetros de comportamento 

agressivo: número de ataques (A) e tempo total de ataques (B) de camundongos submetidos ao teste do 

residente-intruso. As barras representam média ± EPM de 16 animais. *p<0,05 vs. Basal. Teste t Student para 

amostras pareadas. 

 A fim de estudar o efeito de um composto com ação ansiolítica no teste do residente-

intruso, testou-se o benzodiazepínico, Diazepam (1 mg/kg, ip, 30 minutos antes da sessão 

teste). A administração de diazepam não afetou os número de ataques (p=0,8100; t=0,2463; 

df=11; Figura 13A) nem o tempo gasto pelo residente atacando o intruso (p=0,3992; 

t=0,8770; df=11; Figura 13B). 
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Figura 13 – Efeito da administração de Diazepam 1 mg/kg sobre os parâmetros de comportamento agressivo: 

número de ataques (A) e tempo total de ataques (B) de camundongos submetidos ao teste do residente-intruso. 

As barras representam a média ± EPM de 12 animais. Teste t Student para amostras pareadas. 

 

ETAPA 3: Efeito da administração de ligantes do receptor NOP sobre a atividade 

locomotora 

 Os camundongos tratados com o agonista não peptídico do receptor NOP, Ro 65-6570, 

não apresentaram diferença significativa na distância percorrida em relação ao seu grupo 

controle (Figura 14A, 14B). 
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Figura 14 – Efeito do tratamento com Ro 65-6570 sobre a distância percorrida acumulada durante 30 min de 

observação (A) e em blocos de 5 minutos (B) no teste do campo aberto. As barras representam a média ± EPM 

de 9 – 13 animais. ANOVA de uma via seguida pelo teste de Bonferroni. 

 O tratamento com o agonista parcial do receptor NOP, AT-090, não afetou a distância 

percorrida pelos animais quando comparados ao seu controle no teste do campo aberto 

(Figura 15A, 15B). 
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Figura 15 – Efeito do tratamento com AT-090 sobre a distância percorrida acumulada durante 30 min de 

observação (A) e em blocos de 5 minutos (B) no teste do campo aberto. As barras representam a média ± EPM 

de 8 – 11 animais. ANOVA de uma via seguida pelo teste de Bonferroni. 

 Os animais que receberam o SB-612111, antagonista do receptor NOP, não mostraram 

diferença significativa quanto à distância percorrida no campo aberto quando comparados ao 

grupo controle (Figura 16A, 16B). 
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Figura 16 – Efeito do tratamento com SB-612111 sobre a distância percorrida acumulada durante 30 min de 

observação (A) e em blocos de 5 minutos (B) no teste do campo aberto. As barras representam a média ± EPM 

de 8 – 11 animais. ANOVA de uma via seguida pelo teste de Bonferroni. 

 

ETAPA 4: Efeito da administração de ligantes não-peptídicos do receptor NOP no teste 

do residente-intruso 

 Nessa etapa experimental, foi realizada uma curva dose-resposta para o Ro 65-6570, 

agonista pleno do receptor NOP, no teste do residente-intruso. Na Figura 17A, é possível 
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perceber um aumento significativo do número de ataques para as doses de 0,03 mg/kg 

(p=0,04 vs. Basal) e 1 mg/kg (p=0,03 vs. Basal). Em relação ao tempo total de ataque, a dose 

de 1 mg/kg aumentou significativamente essa duração (p=0,04 vs. Basal) e a dose de 0,1 

mg/kg mostrou uma tendência a aumentar esse parâmetro (p=0,06 vs. Basal; Figura 17B). 
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Figura 17 – Efeito da administração de Ro 65-6570 (0,03 – 1 mg/kg) sobre os parâmetros de comportamento 

agressivo: número de ataques (A) e tempo total de ataques (B) de camundongos submetidos ao teste do 

residente-intruso. As barras representam a média ± EPM de 11 – 13 animais. *p<0,05 vs. Basal. Teste t de 

Student para amostras pareadas. 

 O agonista parcial do receptor NOP, AT-090, também foi avaliado em camundongos 

no teste do residente-intruso. A dose de 0,01 mg/kg mostrou uma tendência à reduzir o 

número de ataques (p=0,09 vs. Basal), enquanto as outras doses não afetaram esse parâmetro 

(Figura 18A). O tempo total de ataque foi afetado pelo AT-090, a dose de 0,03 mg/kg causou 

uma redução significativa (p=0,03) neste parâmetro, enquanto a dose de 0,1 mg/kg aumentou 

significativamente a duração dos ataques (p=0,01) (Figura 18B). 
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Figura 18 – Efeito da administração de AT-090 (0,01 – 0,1 mg/kg) sobre os parâmetros de comportamento 

agressivo: número de ataques (A) e tempo total de ataques (B) de camundongos submetidos ao teste do 

residente-intruso. As barras representam a média ± EPM de 9 – 11 animais. *p<0,05 vs. Basal. Teste t de Student 

para amostras pareadas. 

 A figura 19 ilustra o efeito do SB-612111, antagonista do receptor NOP, no teste do 

residente-intruso. O tratamento com SB-612111 não afetou os parâmetros avaliados: número 

de ataques e tempo total de ataque (Figura 19A, 19B). 
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Figura 19 – Efeito da administração de SB-612111 (1 – 10 mg/kg) sobre os parâmetros de comportamento 

agressivo: número de ataques (A) e tempo total de ataques (B) de camundongos submetidos ao teste do 

residente-intruso. As barras representam a média ± EPM de 9 – 10 animais. Teste t de Student para amostras 

pareadas. 

 

 Visando avaliar a influência do veículo utilizado para solubilização dos ligantes não 

peptídicos do receptor NOP no comportamento dos animais, um grupo de camundongos foi 

tratado com uma solução de DMSO 1% e submetido ao teste do residente-intruso. Esse 

tratamento não influenciou o número de ataques nem o tempo total de ataques (Figura 20A, 

20B) 
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Figura 20 – Efeito da administração do veículo contendo DMSO 1% sobre os parâmetros de comportamento 

agressivo: número de ataques (A) e tempo total de ataques (B) de camundongos submetidos ao teste do 

residente-intruso. As barras representam a média ± EPM de 6 animais. Teste t de Student para amostras pareadas 
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5. DISCUSSÃO 

 Este estudo teve como objetivo principal verificar a participação do sistema da N/OFQ 

– receptor NOP no comportamento agressivo utilizando ligantes do receptor NOP em 

camundongos submetidos ao teste do residente-intruso. Além disso, foi investigado o efeito 

de fármacos de diversas classes terapêuticas, com efeito antiagressivo reconhecido na clínica, 

no teste do residente-intruso.  

O teste do campo aberto é utilizado para avaliar comportamentos exploratórios e 

atividade locomotora de forma abrangente. É um teste útil na avaliação de como os fármacos 

afetam os sistemas orgânicos, especialmente o sistema nervoso central e se mostra uma 

avaliação relevante e largamente requerida em estudos pré-clínicos. A atividade locomotora 

pode ser influenciada por diversos fatores externos, como as condições ambientais, e fatores 

internos, como a idade, a cognição e o ritmo circadiano. A distância total percorrida e o tempo 

total de movimento parecem ser alguns dos parâmetros mais sensíveis desse teste (TATEM et 

al., 2014). Neste estudo, utilizou-se como parâmetro principal a distância total percorrida 

pelos animais e nenhum dos tratamentos alterou essa medida. Esse resultado permitiu excluir 

qualquer viés na interpretação dos dados referentes ao comportamento agressivo causado por 

um possível efeito sedativo ou estimulante do tratamento em questão. 

A administração de valproato, na dose de 300 mg/kg, não afetou a atividade 

locomotora dos animais e reduziu a agressividade dos residentes. Esse efeito sobre o 

comportamento agressivo já foi demonstrado por Ruzza et al. utilizando delineamento 

experimental semelhante (RUZZA et al., 2015). Einat (EINAT, 2007) mostrou que a 

administração crônica de valproato foi capaz de reduzir o número de ataques. Alguns estudos 

clínicos também demonstraram o efeito antiagressivo do valproato. Em revisão, mostrou-se 

que o valproato foi capaz de reduzir os escores de agressividade, irritabilidade e 

impulsividade em humanos em 9 estudos clínicos (COMAI et al., 2012). O valproato é um 

fármaco com propriedades anticonvulsivante conhecidas desde a década de 60 (MEUNIER et 

al., 1963) e atualmente prescrito também para o transtorno bipolar. Os seus mecanismos de 

ação no sistema nervoso central podem explicar o seu efeito sobre a agressividade. É capaz de 

aumentar a atividade do sistema GABAérgico através da inibição de enzimas envolvidas na 

degradação do GABA, como a GABA transaminase, além de alterar as propriedades 

eletrofisiológicas da membrana plasmática através da modulação de canais de sódio 

dependentes de voltagem (JOHANNESSEN, 2000). Esse fármaco também é capaz de reduzir 
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a atividade glutamatérgica, bloqueando a resposta excitatória dos receptores (GOBBI; 

JANIRI, 2006).  

O lítio é um estabilizador de humor clássico utilizado há mais de 50 anos pela 

psiquiatria. Consiste num cátion monovalente do grupo dos metais alcalinos. Neste estudo, a 

administração única desse fármaco na dose de 50 mg/kg foi capaz de reduzir a agressividade 

de forma significativa. No mesmo estudo em que foi evidenciado o efeito do valproato, Einat  

também mostrou que a administração crônica de lítio reduziu o número de ataques do animal 

residente (EINAT, 2007). Ainda, a administração aguda de lítio reduziu a duração, mas não a 

frequência dos ataques em camundongos no teste de agressividade induzida por choque 

elétrico (KOVACSICS; GOULD, 2010). O mecanismo de ação pelo qual o lítio exerce seus 

efeitos sobre a agressividade não é totalmente elucidado, porém existem evidências que o lítio 

interage com alguns sistemas de neurotransmissão, entre eles o glutamato, prevenindo a 

excitotoxicidade através da inibição da sinalização do receptor NMDA. Também pode atuar 

em receptores D2 e canais iônicos, e regular a expressão de fatores neurotróficos como o 

BDNF e a neurotrofina-3 (KAMEDA et al., 2001; NONAKA; HOUGH; CHUANG, 1998; 

WADA et al., 2005; YOUNG, 2009). O estudo de Fatemi e colaboradores  mostrou que o lítio 

pode modular a expressão de genes no córtex pré-frontal, área já citada como envolvida no 

comportamento agressivo (FATEMI; REUTIMAN; FOLSOM, 2009). 

A redução do parâmetro número de ataques pela carbamazepina mostra o seu efeito 

antiagressivo, de fato, é um fármaco anticonvulsivante com efeito estabilizador do humor. 

Esse fármaco atua na redução da frequência dos potenciais de ação através do retardo na 

recuperação da inativação dos canais de sódio voltagem-dependente (DI RESTA et al., 2010). 

A maioria das evidências clínicas na literatura aponta a carbamazepina como eficaz no 

tratamento de agressividade associada a outras condições como epilepsia e demência 

(BRODIE et al., 2016; GALLAGHER; HERRMANN, 2014). Algumas referências foram 

encontradas para o efeito da carbamazepina na agressividade em outros animais. Foi mostrado 

que esse fármaco, na mesma dose, reduziu o número de interações agonísticas no teste de 

agressividade induzida por choque elétrico (NAKAO; HIGASHIO; INUKAI, 1985).  Oehler 

et al. realizaram um screening com vários fármacos em camundongos que passaram por 

isolamento social (OEHLER; JÄHKEL; SCHMIDT, 1985). Um dos comportamentos 

exibidos pelos animais foi o aumento na agressividade, a qual foi reduzida por lítio e 

carbamazepina, mas não por valproato e diazepam. Fujiwara e colaboradores, utilizando o 
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teste de comportamento agressivo induzido por altas doses de clonidina, também encontraram 

um efeito atenuador para a carbamazepina (FUJIWARA et al., 1988).  

Os benzodiazepínicos estão entre os fármacos mais prescritos nos países 

desenvolvidos e o diazepam pertence a esta classe. O GABA é um neurotransmissor inibitório 

por natureza e os benzodiazepínicos atuam como moduladores alostéricos positivos do 

receptor GABAA, ou seja, permitem uma maior afinidade do GABA pelo seu sítio ativo. Esse 

receptor é do tipo canal iônico ativado por ligante e é seletivamente permeável ao cloreto 

(GRIFFIN et al., 2013). Nas condições experimentais deste estudo, o tratamento agudo com 

diazepam não afetou o comportamento agressivo dos camundongos. A dose de diazepam (1 

mg/kg) escolhida neste estudo mostrou-se ansiolítica no labirinto em cruz elevado, quando 

testada nas nossas condições experimentais (DE MOURA et al., 2014). Efeitos pró-agressivos 

e antiagressivos são descritos para o diazepam. Mos e Olivier (MOS; OLIVIER, 1989) 

mostraram o efeito de baixas doses de benzodiazepínicos em ratas parturientes e os quatro 

fármacos utilizados (a citar: diazepam, clordiazepóxido, oxazepam e alprazolam) aumentaram 

os comportamentos agressivos dessas fêmeas. Thippeswamy e colaboradores demonstraram o 

efeito antiagressivo do diazepam (1%, p. o.) no teste da agressividade induzida por choque 

elétrico (THIPPESWAMY et al., 2011). O estudo de Tiwari e colaboradores. utilizou o 

diazepam (2,5 mg/kg p.o.) como fármaco-padrão para redução da agressividade em diversos 

testes, a citar: teste de agressividade induzida por choque elétrico e agressividade induzida por 

isolamento em camundongos, e teste do residente-intruso em ratos (TIWARI et al., 2010). 

Os efeitos farmacológicos dos benzodiazepínicos incluem ansiólise e sedação. No 

entanto, existem relatos de indivíduos que apresentaram desinibição comportamental, agitação 

e até comportamento agressivo após o uso de benzodiazepínicos. Estima-se que entre 1% e 

20% dos usuários experimentam um aumento na expressão de raiva ou agressividade 

(LADER, 2011). Albrecht e colaboradores, em uma revisão sistemática, mostrou que, dentre 

os benzodiazepínicos avaliados, o diazepam tem a maior associação com o aumento na 

agressividade (ALBRECHT et al., 2014). Nesse mesmo trabalho são mostradas algumas 

referências que tentam explicar como os benzodiazepínicos podem causar esse aumento. Lee 

& Gammie sugerem que diferenças individuais nas subunidades do receptor GABAA podem 

estar envolvidas, o que também pode ser sugerido para os efeitos neurológicos do álcool 

(LEE; GAMMIE, 2010). O consumo dos benzodiazepínicos com outras substâncias, como 

álcool e anabolizantes, também está relacionado com a agressividade. Esse mecanismo não é 

totalmente elucidado e pode ser mais complexo do que se imagina, levando em consideração 
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fatores psicológicos e ambientais, além dos aspectos farmacológicos (HOAKEN; STEWART, 

2003). 

Os ligantes são importantes ferramentas farmacológicas para o estudo das funções 

biológicas e o potencial terapêutico de um sistema. No caso do receptor NOP, foram 

identificados diversos compostos capazes de bloquear ou ativar seletivamente esse receptor 

(para revisão ver MUSTAZZA; BASTANZIO, 2011). Cabe salientar que este é o primeiro 

registro que temos conhecimento sobre os efeitos de ligantes do receptor NOP no 

comportamento agressivo de camundongos. No entanto, Ouagazzal et al. (OUAGAZZAL et 

al., 2003) descreveu que camundongos nocaute para o gene da pre-pró-nociceptina 

apresentavam comportamento agressivo elevado quando alojados em grupo. Cabe ser 

mencionado que a pre-pró-nociceptina dá origem ao peptídeo N/FQ e a outros peptídeos 

bioativos, como a nocistatina e a N/OFQ II (OKUDA-ASHITAKA et al., 1998), portanto os 

resultados obtidos com animais nocaute para esta proteína precursora podem ser decorrentes 

da ausência de qualquer um dos peptídeos bioativos, e não exclusivamente da N/OFQ, bem 

como de uma ação fisiológica compensatória decorrente da ausência de um dado sistema 

neurotransmissor. 

O tratamento com Ro65-6570 foi capaz de aumentar pelo menos um parâmetro de 

avaliação do comportamento agressivo em todas as doses testadas. Estudos indicam que 

agonistas do receptor NOP apresentam efeito do tipo ansiolítico em roedores submetidos a 

testes condicionados e incondicionados para avaliação de ansiedade (para revisão ver 

GAVIOLI; CALO’, 2006). A administração intracerebroventricular de N/OFQ aumentou o 

número de entradas e o tempo de permanência nos braços abertos do labirinto em cruz 

elevado (GAVIOLI et al., 2002); o mesmo efeito foi visto para o Ro65-6570 nas doses 0,03 e 

0,1 mg/kg (ASTH et al., 2016). 

Ao extrapolar o efeito do Ro65-6570 para a clínica, o aumento na agressividade não é 

um efeito desejado para um paciente. Uma possível explicação para esse efeito pró-agressivo 

envolve a modulação dos sistemas monoaminérgicos, especialmente a serotonina. Como 

mencionado anteriormente, baixos níveis de serotonina estão correlacionados com o aumento 

da agressividade. O estudo de Mosienko et al. (MOSIENKO et al., 2012), utilizando 

camundongos nocaute para o gene da triptofano hidroxilase 2, enzima responsável pela 

síntese da serotonina, mostrou um aumento significativo do número de ataques e no tempo 

total de ataque utilizando o teste do residente-intruso. Ainda, o emprego do inibidor da 
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enzima triptofano hidroxilase 2, para-clorofenilalanina - PCPA, induz comportamento 

agressivo em camundongos isolados (STUDER et al., 2015; VERGNES; DEPAULIS; 

BOEHRER, 1986).  O receptor NOP é expresso em neurônios serotonérgicos no núcleo dorsal 

da rafe (LE MAÎTRE et al., 2005). Assim, o agonista do receptor NOP poderia inibir esses 

neurônios serotonérgicos, diminuindo a frequência de potenciais de ação, reduzindo a 

liberação sináptica de serotonina e facilitando a exibição do comportamento agressivo. 

Outra possível explicação para o efeito agressivo induzido pela ativação do receptor 

NOP envolveria a modulação de mediadores como GABA e glutamato. O efeito inibitório da 

N/OFQ já foi demonstrado in vitro para o GABA (MURPHY et al., 2004) e glutamato 

(NICOL; ROWBOTHAM; LAMBERT, 2002). No entanto, devido à ampla distribuição dos 

neurotransmissores GABA e glutamato no encéfalo, em neurônios anatômica e 

funcionalmente distintos (ex., interneurônios, neurônios de eferência e etc.), fica difícil 

especular como a ativação do receptor NOP poderia, via alteração nos níveis de GABA ou 

glutamato, promover o comportamento agressivo. Cabe mencionar que um estudo voltado 

para compreender a interação entre o sistema da N/OFQ e GABA e/ou glutamato em áreas 

encefálicas que expressam o receptor NOP e que sabidamente estão envolvidas na mediação 

do comportamento agressivo são esperados.  

Diferentes substâncias exógenas e endógenas podem apresentar um efeito pró-

agressivo.  Já foi descrito que a apomorfina, um agonista dopaminérgico, é capaz de aumentar 

a expressão de comportamento agressivo através da ativação da via mesolímbica (KASK; 

HARRO, 2000). Assim como derivados sintéticos da testosterona já foram testados em 

camundongos submetidos ao teste do residente-intruso e se mostraram capazes de aumentar o 

número de ataques e reduzir o período de latência para atacar (ROBINSON; PENATTI; 

CLARK, 2012). Substâncias endógenas como os glicocorticóides também podem influenciar 

o comportamento agressivo. Acredita-se que o efeito da administração de corticosterona 

depende também de contextos sociais, uma vez que o efeito pró-agressivo é pronunciado em 

roedores que já passaram por desafios sociais, como o teste do residente-intruso, e menos 

expressivo em animais que não passaram por interações agressivas (MIKICS; BARSY; 

HALLER, 2007). 

O AT-090, agonista parcial do receptor NOP, mostrou uma redução no 

comportamento agressivo nas menores doses e um aumento na maior dose testada. Os 

agonistas parciais apresentam afinidade pelo receptor e também o ativam, porém com eficácia 
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reduzida. Quando o sistema estiver tonicamente ativo, o agonista pode funcionar como 

antagonista, reduzindo a sinalização. O inverso também verdadeiro, quando o sistema estiver 

em baixa atividade o agonista parcial pode aumentar essa sinalização (ZHU, 2005). Já foi 

descrito o efeito ansiolítico do AT-090, nas doses 0,003, 0,01 e 0,03 mg/kg, no labirinto em 

cruz elevado, aumentando de maneira dose-dependente o número de entradas nos braços 

abertos, assim como o tempo de permanência nos braços abertos. Esse ligante não afetou o 

tempo de imobilidade de animais submetidos ao teste de natação forçada (ASTH et al., 2016). 

Existe uma similaridade entre o receptor NOP e os receptores opióides no que diz respeito à 

estrutura e ao mecanismo de sinalização. O AT-090 apresenta alta afinidade pelo receptor 

NOP, mas possui também afinidade pelo receptor opióide μ, que é cerca de 20 vezes menor 

que a afinidade pelo receptor NOP, e baixa afinidade pelo receptor κ (FERRARI et al., 2016). 

É relatado na literatura o envolvimento dos receptores opióides no comportamento agressivo.   

(KUDRIAVTSEVA et al., 2003a, 2003b). A ativação do receptor μ opióide por um agonista 

foi capaz de reduzir, de maneira dose-dependente, a agressividade induzida por apomorfina 

(GIRAUD et al., 1989). Um possível mecanismo para o discreto efeito antiagressivo mostrado 

pela menor dose do AT-090. 

A menor dose do Ro65-6570 (0,03 mg/kg) foi capaz de aumentar a agressividade e já 

teve efeito ansiolítico descrito por Asth e colaboradores (ASTH et al., 2016). Curiosamente, 

as maiores doses de AT-090 e Ro65-6570 testadas neste estudo aumentaram a agressividade e 

esses ligantes são reconhecidos por induzir efeitos ansiolíticos. Neumann e colaboradores 

tentam descrever a relação entre ansiedade e agressividade utilizando ratos selecionados com 

diferentes fenótipos: ratos com um traço de alta ansiedade (HAB, do inglês High Anxiety-

related Behavior) e ratos com um traço de baixa ansiedade (LAB, do inglês Low Anxiety-

related Behavior). Esses animais mostram diferenças na interação social e comportamento 

agressivo, sendo os ratos LAB mais agressivos e que apresentam menor avaliação de risco. 

Essas respostas estão correlacionadas principalmente com as diferentes respostas a um 

estímulo estressor. Para um um rato LAB, o estresse social é bem mais ameaçador que um 

novo ambiente, por exemplo (NEUMANN; VEENEMA; BEIDERBECK, 2010). 

O antagonista do receptor NOP, o SB-612111, não alterou o comportamento agressivo 

dos animais nas doses testadas. De maneira geral, pode-se sugerir que o sistema da N/OFQ 

não parece atuar tonicamente na modulação do estado agressivo no teste do residente-intruso. 

Esse ligante apresenta alta afinidade e seletividade com o receptor NOP (ZARATIN et al., 

2004). Além disso, estudos em sinaptossomas mostram que a N/OFQ inibe a liberação de 
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setoronina, noradrenalina, dopamina e glutamato, enquanto que este efeito é bloqueado por 

antagonistas NOP (SCHLICKER; MORARI, 2000; SINISCALCHI et al., 2002). Estudos de 

eletrofisiologia in vitro também apontam para um efeito inibitório da N/OFQ sobre os 

disparos de neurônios noradrenérgicos, serotonérgicos e dopaminérgicos, enquanto que os 

antagonistas são capazes de bloquear as ações da N/OFQ (GAVIOLI et al., 2004).  Vários 

estudos in vivo vão na mesma direção dos achados in vitro, ou seja, mostram que os 

antagonistas NOP apenas são capazes de bloquear as ações da N/OFQ, sem induzir efeito per 

se nos níveis encefálicos de neurotransmissores, tais como serotonina no núcleo dorsal da rafe 

(TAO et al., 2007), noradrenalina no locus coeruleus (OKAWA et al., 2001) e dopamina na 

área tegmental ventral (MURPHY; MAIDMENT, 1999). As exceções foram mostradas por 

Post et al. (2016) que identificou discreto incremento dos níveis de serotonina após a 

administração de um antagonista NOP no córtex pré-frontal de ratos e Kawahara et al. 

(KAWAHARA et al., 2004) que apontou para elevação dos níveis de noradrenalina no núcleo 

basolateral da amígdala de ratos submetidos à microdiálise. 

Vários estudos apontam para o efeito do tipo antidepressivo dos antagonistas do 

receptor NOP (para revisão ver GAVIOLI; CALO’, 2013). Recentemente, o nosso grupo de 

pesquisa mostrou que o bloqueio do receptor NOP, induzido farmacologicamente por 

antagonistas como o SB612111 e o UFP-101, foi capaz de reduzir a latência para o escape e o 

número de escapes, semelhante ao efeito induzido pelo antidepressivo nortriptilina 

(HOLANDA et al., 2016). A redução no tempo de imobilidade foi vista em animais tratados 

com SB-612111 submetidos ao teste de natação forçada (ASTH et al., 2016) e no teste de 

suspensão pela cauda após a indução de comportamento do tipo depressivo com a 

administração de LPS (MEDEIROS et al., 2015). Cabe também salientar que, em 2016, foi 

publicado um estudo clínico que apontou alívio dos sintomas depressivos após 8 semanas de 

tratamento com o LY2940094, um antagonista do receptor NOP (POST et al., 2016). Sobre 

um possível mecanismo por trás desse efeito antidepressivo, vários autores descrevem o efeito 

inibitório da N/OFQ sobre os sistemas de neurotransmissão monoaminérgicos (Gavioli e 

Calo´, 2013). Assim, os antagonistas reduziriam o efeito inibitório do sistema N/OFQ sobre a 

liberação de monoaminas, aumentando os níveis destas na fenda sináptica. O efeito 

antidepressivo dos antagonistas do receptor NOP se assemelha em última análise à ação dos 

antidepressivos clássicos, que comumente inibem a recaptação ou reduzem o metabolismo de 

monoaminas e, consequentemente, elevam os níveis de monoaminas nas sinapses. Porém, os 

antagonistas NOP portaria como vantagem a elevação dos níveis de monoaminas em áreas 
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encefálicas restritas, cujo sistema da N/OFQ encontra-se coexpresso com as monoaminas, 

permitindo assim a modulação da liberação de monoaminas e/ou disparo destes neurônios 

(para revisão ver GAVIOLI; CALO’, 2013). Nestas circunstâncias, os antagonistas NOP 

poderiam ser de interesse no tratamento de estados agressivos, desde que tal comportamento 

fosse decorrente da elevação endógena de N/OFQ e/ou redução nos níveis de serotonina.  

Este estudo é inédito no sentido de que mostra o envolvimento do sistema N/OFQ – 

receptor NOP na modulação do comportamento agressivo. A crescente pesquisa de novos 

fármacos e novos alvos terapêuticos é muito importante uma vez que medicamentos mais 

seguros, menos tóxicos, com menos efeitos adversos são sempre buscados pela terapêutica. 
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6. CONCLUSÕES 

 O teste do residente intruso mostrou-se uma ferramenta útil na avaliação do 

comportamento agressivo. Este trabalho também contribui para a validade preditiva do teste, 

uma vez que estabilizadores de humor foram capazes de reduzir a agressividade. 

 Esse estudo fornece evidências de que o sistema nociceptina/orfanina FQ – receptor 

NOP está envolvido com a expressão do comportamento agressivo em camundongos, visto 

que os agonistas parciais e plenos alteraram os parâmetros de agressividade. 

 Mais estudos são necessários com o objetivo de fornecer mais informações sobre as 

bases neurobiológicas e de elucidar o mecanismo de ação dos ligantes do receptor NOP no 

comportamento agressivo. 
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