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RESUMO  

Introdução: Vários receptores têm sido associados com a depressão, entretanto o papel 

do receptor NOP na depressão ainda não é amplamente é reconhecido. Sabe-se que o 

receptor NOP tem ampla expressão no sistema nervoso e observou-se que a ativação 

deste receptor induz efeitos inibitórios, causando redução da liberação de 

neurotransmissores e inibição do disparo neuronal, dependendo do sítio (pré ou pós-

sináptico) no qual é expresso. Dessa forma, este estudo tem o objetivo de avaliar os 

possíveis efeitos comportamentais e bioquímicos diante a ativação do receptor NOP em 

camundongos submetidos ao estresse de derrota social. Métodos: Camundongos Swiss 

machos foram empregados neste estudo. Para avaliar o comportamento do tipo 

depressivo nos animais foram empregados o teste do campo aberto, teste de interação 

social e teste de suspensão pela cauda. Além disso, foram utilizadas amostras de soro, 

córtex pré-frontal e hipocampo para avaliar o estresse oxidativo em lipídeos e proteínas 

dos animais. Resultados: O agonista NOP, Ro 65-6570 (1 mg/kg, ip),  ou o estresse de 

derrota social reduziram a taxa de exploração no teste de campo aberto realizado seis 

dias após o protocolo de derrota social. O estresse de derrota social ou o tratamento com 

o agonista NOP também reduziram o número de levantamentos dos animais no campo 

aberto no penúltimo dia do protocolo de derrota social. O estresse de derrota social e/ou 

o agonista NOP aumentaram o tempo de imobilidade no teste de suspensão pela cauda 

realizado oito dias após o protocolo de derrota social, bem como reduziu a interação 

social dos animais no último dia do protocolo de derrota social. No entanto, sete dias 

após a finalização do protocolo, apenas a droga isoladamente afetou a interação dos 

animais. Adicionalmente, o estresse de derrota social e o agonista NOP (1 mg/kg, ip), 

combinados, elevaram a concentração de malondialdeídeo no soro e no córtex pré-

frontal dos animais, assim como elevaram a concentração de grupos carbonilas no 

córtex pré-frontal. Por fim, a droga por si só, foi capaz de elevar os níveis de 

malondialdeideo no soro e de grupos carbonilas no hipocampo. O estresse de derrota 

social e o agonista NOP não exerceram efeitos na distância percorrida, na defecação, na 

autolimpeza e na concentração de malondialdeideo do hipocampo. Conclusão: A 

ativação da sinalização do receptor NOP pode facilitar a aquisição do comportamento 

depressivo sub-crônico em animais, observado através de alguns testes 

comportamentais. A ativação do receptor NOP e o estresse de derrota social (em 

conjunto) podem estar relacionados com a peroxidação lipídica no sangue e no córtex 

pré-frontal de animais, além da oxidação proteica no córtex pré-frontal. Isoladamente, a 
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droga também pode contribuir para a peroxidação lipídica no soro e oxidação proteica 

no hipocampo dos camundongos. Esses achados indicam um perfil pró-depressivo 

crônico induzido pela ativação da sinalização do receptor NOP, algumas vezes 

independentemente da presença do agente estressante (protocolo de derrota social). 

Portanto, sugerimos que um dos mecanismos relacionados com a participação do 

receptor NOP no transtorno depressivo seria a ativação de vias envolvidas no estresse 

oxidativo.  

Palavras-chave: Derrota social; Depressão maior; Estresse oxidativo; 

Nociceptina/orfanina FQ; Receptor NOP. 
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ABSTRACT 

Introduction: Several receptors have been associated with depression. However, the 

role of the NOP receptor in depression is not widely recognized yet. It is known that the 

NOP receptor has wide expression in the nervous system and the activation of this 

receptor can induce inhibitory effects, reducing the neurotransmitters release and/or 

neuronal firing inhibition, depending on the site (pre-or post-synaptic) in which it is 

expressed. Therefore, this study aims to evaluate the possible behavioral and 

biochemical effects of a NOP receptor agonist in mice subjected to the stress of social 

defeat. Methods: Male Swiss mice were employed in this study. To evaluate the 

depressive behavior in animals, the open field test, social interaction test, and tail 

suspension test were used. In addition, blood and tissue samples were used to evaluate 

the oxidative stress in lipids and proteins. Results: The NOP agonist, Ro 65-6570 (1 

mg/kg, IP), or the social defeat stress reduced the exploration rate in the open field test 

performed six days after the social defeat protocol. The stress of social defeat or 

treatment with the NOP agonist also reduced the number of animal liftings in the open 

field on the penultimate day of the social defeat protocol. The social defeat stress and/or 

the NOP agonist increased the immobility time in the tail suspension test performed 

eight days after the social defeat protocol, as well as reduced the social interaction of the 

animals on the last day of the social defeat protocol. However, seven days after the end 

of the protocol, only the drug alone was able to affect the animals' interaction. 

Additionally, the NOP agonist (1 mg/kg, IP) increased the concentration of 

carbonylated proteins (carbonyl groups) in the hippocampus. The stress of social defeat 

and the NOP agonist, together, increased malondialdehyde in the animals' serum and 

prefrontal cortex, as well as increased the concentration of carbonyl groups in the 

prefrontal cortex. Finally, the drug alone was able to increase the malondialdehyde 

levels in the serum. The social defeat stress and the NOP agonist did not affect the 

distance traveled in open field test, defecation, grooming, as well as the 

malondialdehyde concentration in the hippocampus. Conclusion: The activation of 

NOP receptor signaling can contribute to sub-chronic depressive behavior in animals, 

suggested by some behavioral tests. NOP receptor activation and social defeat stress 

(together) may be related to lipid peroxidation in the blood and prefrontal cortex of 

animals, as well as protein oxidation in the prefrontal cortex. The drug by itself may 

also contribute to serum lipid peroxidation and protein oxidation in the mice's 

hippocampus. These findings indicate a chronic pro-depressive profile induced by the 
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activation of NOP receptor signaling, sometimes regardless of the presence of the 

stressor (social defeat protocol). Therefore, we suggest that one of the mechanisms 

related to the participation of the NOP receptor in depressive disorder would be the 

activation of pathways involved in oxidative stress. 

Keywords: Major depression; Nociceptin/orphanin FQ; NOP receptor; Oxidative 

stress; Social defeat. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Transtorno Depressivo Maior: aspectos clínicos e epidemiológicos  

 A depressão é um transtorno psiquiátrico, crônico e generalizado caracterizada 

pela falta de energia, humor deprimido, anedonia, tristeza, insônia ou sono excessivo, 

incapacidade de concentração e de aproveitar a vida, desejo de cometer suicídio, entre 

outros (Cui, 2015; DSM, 2014). Este transtorno neuropsiquiátrico é complexo (já que 

fatores genéticos e ambientais contribuem para sua etiologia) e debilitante (pois trata-se 

de uma das condições médicas mais incapacitantes atualmente). Na prática clínica, uma 

classificação categórica, como o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM) e a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID), podem ser utilizados para diagnóstico da depressão por 

meio do uso de entrevistas estruturadas e semi-estruturadas (Sarris et al., 2014). De 

acordo com o DSM, o critério diagnóstico considera que o paciente apresente cinco ou 

mais sintomas (não associados à outra doença ou substância) durante um período de 

duas ou mais semanas, onde pelo menos um dos sintomas é o humor deprimido ou 

perda de interesse ou prazer. É importante ressaltar também que após o primeiro 

episódio, os pacientes com depressão possuem 60% de chance de apresentar um 

segundo episódio (Liu et al., 2019a). 

 A depressão afeta uma parcela significativa da população mundial e acomete 

indivíduos de todas as faixas etárias
 
(Bjørkløf et al., 2013; Sibeoni e Moro, 2014). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 350 milhões de pessoas 

sofrem com a depressão, sendo uma das principais causas de incapacidade mundial 

(OMS, 2019). Portanto, é importante investigar as etiologias do distúrbio, de modo a 

melhorar os métodos de diagnóstico e aprimorar o tratamento (Farrell e O’Keane, 

2016).  

 A prevalência global da depressão, ajustando para diferenças metodológicas, é 

de 4,7% (4,4-5,0%), enquanto que a incidência anual combinada é de 3,0% (2,4-3,8%) 

(Ferrari et al., 2013). No Brasil, a prevalência da depressão é a maior da América Latina 

e está acima da média mundial, correspondendo a 5,8% (OMS, 2019). Nos EUA, esta 

doença afeta entre 4,45% e 7% da população, com acentuadas diferenças por faixa 

etária. A prevalência em indivíduos de 18 a 29 anos é três vezes maior do que a 

prevalência em indivíduos acima dos 60 anos (Smith e DeTorres, 2014; DSM-V, 2013). 



15 
 

Além disso, pessoas do sexo feminino apresentam índices de 1,5 a 3 vezes mais altos do 

que pessoas do sexo masculino (Smith e DeTorres, 2014; DSM-V, 2013).  

 Ainda segundo a OMS, a depressão é responsável por 76,4 milhões de anos 

perdidos por invalidez (calculado com base a quantidade de anos vividos com a 

morbidade + quantidade de anos perdidos devido a morbidade), superando a diabetes, o 

alcolismo e doenças crônicas do pulmão (Smith e DeTorres, 2014). Neste sentido, a 

depressão se encontra em nono lugar no que diz respeito às doenças que mais causam 

morbidade e mortalidade no mundo (Kessler, 2012). Ainda assim, essa doença carece de 

diagnóstico e tratamentos precoces,  recebendo menos em fundos de pesquisa do 

Instituto de Saúde Nacional dos Estados Unidos do que o câncer ou doenças cardíacas 

(Kessler, 2012). Além disso, quase metade da população mundial vive em um país com 

apenas dois psiquiatras para 100,000 habitantes. Os prestadores universais de saúde da 

Suíça fornecem alguns dos melhores suportes para a saúde mental, com mais de 40 

psiquiatras por 100,000 pessoas. Smith e DeTorres sugeriu que os melhores tratamentos 

disponíveis são capazes de reduzir apenas entre 10 a 30% a carga de incapacidade por 

depressão (Smith e DeTorres, 2014). 

 Ao longo da vida, a chance média de uma pessoa desenvolver depressão é de 

15%, podendo esta taxa aumentar a depender da presença de alguns fatores relacionados 

ao estilo de vida, tais como, jornada de trabalho intensa, conflitos de família, 

alimentação pobre em vitaminas e rica em açúcares e sedentarismo, os quais podem 

favorecer o surgimento da doença (Lindqvist et al., 2017). Além disso, ansiedade e 

eventos estressantes, tais como problemas financeiros e traumas na infância (como 

abuso sexual) contribuem para o surgimento da depressão e de outras doenças 

psiquiátricas (Farrell e O’Keane, 2016). Diante disto, a medicação e a intervenção 

psicológica continuam sendo os tratamentos de primeira linha na depressão e ansiedade 

devido à melhor eficácia (Sarris et al., 2014). Dessa forma, busca-se aprofundar o 

conhecimento acerca da neurobiologia da depressão, o qual exerce grande importância 

no desenvolvimento de fármacos mais eficazes. 

 

1.2 Neurobiologia da Depressão  

 Nos últimos anos, houve um notável progresso na compreensão da biologia 

neural com o objetivo de se compreender a respeito da fisiopatologia da depressão 

(Veeraiah et al., 2014). Anormalidades no sistema transmissor/receptor das 

monoaminas, alteração na dinâmica hormonal do estresse, produção deficiente de 
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fatores de crescimento e de neurotrofinas, desregulação de citocinas pró-inflamatórias, 

estresse oxidativo, desregulação da neurogênese, bem como conectividade sináptica 

alterada, são capazes de induzir alterações de humor e estão relacionados à patogênese 

da depressão (Lu et al., 2019). No entanto, é importante destacar que estes fatores estão 

interconectados, isto é, não atuam de uma forma isolada na patogênese da depressão. 

A teoria mais antiga relacionada à depressão é baseada na disfunção de 

monoaminas, que propõe que a base biológica ou neuroanatômica subjacente a 

depressão está pautada na deficiência da sinalização de monoaminas no sistema nervoso 

central (Myhrberg, 1967). O tratamento com antidepressivos convencionais tendem a 

restaurar a disponibilidade monoaminérgica e dessa forma, podem resultar em 

alterações comportamentais em pacientes deprimidos (Perez et al., 2019). Fármacos 

antidepressivos que atuam na neurotransmissão de monoaminas têm dominado o 

tratamento da depressão por mais de 50 anos. No entanto, a hipótese monoaminérgica 

não aborda o porquê dos antidepressivos também serem eficazes em outros transtornos, 

como transtorno do pânico e transtorno obsessivo-compulsivo, ou por que os 

medicamentos que aumentam a transmissão serotonérgica ou noradrenérgica não são 

necessariamente eficazes na depressão (Blackburn, 2019; Hirschfeld, 2000). Dessa 

forma, alguns pacientes que fazem o uso de inibidores da recaptação de serotonina ou 

noradrenalina não apresentam melhora no quadro depressivo (Cervilla et al., 2006; 

Brummett et al., 2007). Além disso, vários polimorfismos genéticos estiveram 

associados com alterações na transmissão monoaminérgica, incluindo o genótipo s/s na 

região polimórfica 5-HTTLPR no gene transportador de serotonina (SLC6A4) e uma 

repetição de bases em número variável (VNTR) na região promotora do gene da 

monoamina oxidase A, aumentando o risco de desenvolver o fenótipo depressivo 

(Cervilla et al., 2006; Brummett et al., 2007). 

 Adicionalmente, relacionou-se a formação reduzida de novos neurônios no 

giro denteado do hipocampo com a depressão. De fato, o estresse é capaz de suprimir a 

neurogênese do hipocampo, a qual pode ser revertida através do tratamento adequado 

com antidepressivos (Chen et al., 2019). Além disso, foi observado que a geração de 

neurônios hipocampais em adultos é necessária para o controle do humor, possuindo 

importância no estado antidepressivo do indivíduo
 
(Eisch e Petrick, 2012) e a inibição 

da neurogênese pode bloquear alguns efeitos modulatórios dos antidepressivos (Chen et 

al., 2019). Sabe-se que as neurotrofinas estão relacionadas com a depressão. O fator 

neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) é a neurotrofina mais extensamente estudada, 
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a qual é regulada no hipocampo e produz efeitos semelhantes aos antidepressivos 

(Wang et al., 2008). O BDNF ativa várias vias intracelulares, como as vias das proteínas 

quinases ativadas por mitógeno e/ou a cascata de quinase regulada extracelularmente, 

conduzindo ao aumento na proteína de ligação ao elemento de resposta a cAMP 

(CREB) (Obrietan et al., 2002). O CREB, por sua vez, é capaz de modificar as 

transcrições do BDNF e Bcl-2; um aumento nas vias reguladoras BDNF/CREB/Bcl-2 

subjaz à base molecular para a melhora da neurogênese, plasticidade sináptica, memória 

e humor (Chen et al., 2019). 

 A desregulação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) também é um 

achado robusto na fisiopatologia da depressão, especialmente porque fatores 

desencadeantes desse transtorno pode ser o estresse, desapontamento, raiva, frustração, 

rejeição e medo, os quais são capazes de ativar a amígdala (Tarullo e Gunnar, 2006; 

Gotlib et al., 2008). A ativação da amígdala estimula o hipotálamo, que por sua vez, 

estimula a glândula pituitária, induzindo as suprarrenais a liberarem glicocorticoides 

(GC), em especial, o cortisol (Schlesser et al., 1980). A liberação crônica de GC em 

situações de estresse pode induzir à resistência ao GR e liberação de citocinas 

inflamatórias, em especial, a IL-6 (Pariante, 2017). A exposição precoce ou tardia aos 

GC, assim como o estresse e a depressão, podem induzir modificações epigenéticas em 

regiões chave do gene GR, levando a alterações na expressão e função do GR. Portanto, 

a epigenética fornece um mecanismo atraente para explicar como os genes e o ambiente 

pode interagir para produzir diferentes fenótipos da depressão (Farrell e O’Keane, 

2016). De forma que genes envolvidos na inflamação e no estresse oxidativo podem 

exercer grande influência na neurobiologia da depressão. 

 

1.2.1 Neurobiologia da depressão: o processo de neuroinflamação e de estresse 

oxidativo 

 A atividade moduladora da monoamina cerebral, isoladamente, não é 

suficiente para explicar a patologia da depressão, sugerindo que outros fatores 

biológicos podem estar em jogo nesta doença, tais como a inflamação e o estresse 

oxidativo, os quais podem estar relacionados com a resposta ao tratamento (Spiers et al., 

2015; Wright et al., 2005; Syed et al., 2018; Salzano et al., 2014) . A depressão é cada 

vez mais reconhecida como uma doença inflamatória. O estresse crônico pode regular 

positivamente os processos inflamatórios e promover depressão (Chai et al., 2019). No 
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entanto, o mecanismo detalhado da inflamação na depressão ainda não foi 

completamente elucidado.  

Dados da literatura apontam maior prevalência de depressão em indivíduos com 

diversos tipos de doenças que envolvem processos inflamatórios, tais como artrite 

reumatóide (Nerurkar et al., 2019), esclerose múltipla (Dantzer el al., 2008), COVID-19 

(Mazza et al., 2020), câncer (Sotelo et al., 2014), doença óssea inflamatória, 

hepatopatias crônicas (D’Mello e Swain, 2017) e doenças cardiovasculares (Halaris, 

2017).  Nesse contexto, entre todos os transtornos de saúde mental, a depressão é o mais 

fortemente associado à artrite reumatóide. A prevalência de depressão em pacientes com 

artrite reumatóide varia de 14% a 48% (Nerurkar et al., 2019). Já a prevalência da 

depressão em pacientes com problemas cardiovasculares varia entre 17 a 27% (Halaris, 

2017). Sobreviventes de COVID-19 também apresentaram alta prevalência de 

depressão, com 55% da amostra apresentando escore patológico para este transtorno 

mental (Mazza et al., 2020). Além disso, taxas de prevalência de depressão em 

pacientes com câncer são em média entre 15% e 29% (cinco vezes maior do que as 

taxas observadas na população em geral) (Sotelo et al., 2014). 

A inflamação desencadeada pelo estresse oxidativo é a causa de muitas doenças 

crônicas e o estresse oxidativo pode ativar uma variedade de fatores de transcrição, que 

levam à expressão diferencial de alguns genes envolvidos nas vias inflamatórias 

(Hussain et al., 2016). EROs geradas em tecidos do SNC podem afetar a comunicação 

sináptica e não sináptica entre neurônios, resultando em neuroinflamação, 

neurodegeneração e perda de memória (Popa-Wagner et al. 2013). Por exemplo, o 

tripeptídeo glutationa (GSH) é um antioxidante tiol intracelular e concentrações 

reduzidas do GSH estão relacionadas com uma maior produção de EROs, o que resulta 

em resposta imunológica desequilibrada, inflamação e suscetibilidade à infecção 

(Ghezzi, 2011). Os estímulos inflamatórios também induzem a liberação de PRDX2, 

uma enzima intracelular redox ativa onipresente. Após sua liberação, a PRDX2 atua 

como um mediador inflamatório dependente de redox e ativa os macrófagos para 

produzir e liberar TNF-α. Assim, a PRDX2 também faz parte da cascata inflamatória 

(Salzano et al., 2014). 

Como discutido anteriormente, o papel da neuroinflamação na depressão pode estar 

relacionado com a ativação e desregulação do eixo HPA em situações de estresse 

crônico, resultando na liberação prolongada de glicocorticoides, resistência do GR e, 

consequentemente, na síntese aumentada de citocinas inflamatórias (Ahmad, 2020). 
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Nesse contexto, foi demonstrado que indivíduos deprimidos possuem níveis 

aumentados de moléculas pró-inflamatórias no sangue, tais como a interleucina-6 (IL-

6), fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α) e proteína C-reativa (PCR) (Spalletta et al., 

2006). Além disso, a ativação do metabolismo do triptofano pela via da quinurenina 

pode estar envolvida na depressão (Dean e Keshavan, 2017). A ativação desta via é 

desencadeada pela inflamação e pode levar a um acúmulo de metabólitos neurotóxicos, 

como o ácido quinolínico, o qual pode contribuir para a neurodenegeração (Dean e 

Keshavan, 2017). Citocinas inflamatórias também podem afetar a síntese e função do 

BDNF, afetando a neurogênese e plasticidade sináptica (Lindqvist et al., 2017). Diante 

de um processo inflamatório, as conexões sinápticas e a plasticidade sináptica podem 

ser afetadas, nesse contexto a interleucina inflamatória IL-1beta reduz a potenciação de 

longo prazo no cérebro, alterando a atividade neuronal do hipocampo (Wu et al., 2015).  

Adicionalmente, foi demonstrado que o aumento da permeabilidade 

gastrintestinal, levando à translocação de bactérias gram-negativas, pode causar 

inflamação sistêmica de baixo grau e subsequentemente gerar sintomas depressivos 

(Jiang et al., 2013; Liu et al., 2019). Níveis persistentemente altos de TNF-α durante o 

tratamento antidepressivo estiveram associados a uma pior resposta ao tratamento, 

enquanto que os níveis de IL-6 (citocina inflamatória) podem diminuir após o 

tratamento antidepressivo independentemente do grau de resposta antidepressiva 

(Lindqvist et al., 2017). Outro estudo mostrou que os níveis plasmáticos de IL-6 

encontram-se aumentados em camundongos submetidos ao protocolo de derrota social 

(Menard et al., 2017). Esta condição alterou a integridade da barreira hematoencefálica, 

permitindo a passagem da citocina IL-6 para o encéfalo, o que contribuiu para o 

surgimento do comportamento depressivo
 
(Menard et al., 2017).  

Outras pesquisas pré-clínicas e clínicas também demonstraram que a elevação 

central e periférica de citocinas pró-inflamatórias pode contribuir para comportamentos 

depressivos (Jiang et al., 2013; Raison et al., 2006; Wright et al. 2005; Zhang et al., 

2019). As citocinas IL-1β, IL-6 e TNF-α desempenham um papel vital no início e 

progressão da inflamação, que subsequentemente pode induzir a comportamentos do 

tipo depressivo (Jiang et al., 2013; Raison et al., 2006; Wright et al. 2005; Zhang et al., 

2019). Além disso, têm sido mostrado que pacientes com transtorno depressivo maior 

exibem níveis mais elevados de IL-6 e TNF-α no sangue e líquido cefalorraquidiano 

(Köhler et al., 2017; Syed et al., 2018). Na mesma direção, a expressão de IL-1β, IL-6 e 
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TNF-α também encontrou-se aumentada em amostras cerebrais de vítimas de suicídio 

que tinham diagnóstico de depressão (Guo et al., 2019; Miller e Raison, 2016).  

A inflamação também está intrinsicamente relacionada com o estresse oxidativo, 

uma vez que o processo inflamatório induz significativamente a produção de espécies 

reativas de oxigênio (Sultana et al., 2013). O estresse oxidativo é gerado pelo 

desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes in vivo e os neurônios contêm níveis 

relativamente baixos de antioxidantes para eliminar os radicais livres, estando assim 

susceptíveis aos danos oxidativos (Orrenius et al, 2007).  Marcadores de estresse 

oxidativo, nomeadamente proteínas carboniladas e a peroxidacão lipídica encontram-se 

elevados no soro de pacientes depressivos (Salim, 2017). As espécies reativas de 

oxigênio (EROs) produzidas pelo metabolismo celular e que afetam o SNC incluem o 

radical hidroxila, superóxido, peróxidos, entre outras (Silveira et al., 2019). No entanto, 

importantes enzimas antioxidantes eliminam os produtos de danos oxidtivos, a 

superóxido desmutase (SOD), por exemplo, catalisa a dismutação do superóxido 

(nocivo ao organismo) em oxigênio e peróxido de hidrogênio (Panfoli et al., 2018)  

As EROs desempenham um papel crucial na sinalização e homeostase em 

circunstâncias normais, mas podem causar um dano à estrutura celular em certas 

ocasiões (Salim, 2017). O malondialdeido (MDA) e os grupos carbonilas, por exemplo, 

são subprodutos da peroxidação lipídica e oxidação protéica respectivamente, e são 

considerados marcadores do estresse oxidativo (Bakunina et al., 2015). Sob a condição 

de estresse, o cálcio (Ca2+) em excesso, que pode resultar da ativação dos receptores 

NMDA, afeta a cadeia respiratória mitocondrial e contribui para o estresse oxidativo 

(Gong et al., 2020). É importante destacar que a via de apoptose dependente de 

mitocôndrias é uma das principais vias de apoptose celular. O excesso de [Ca
2+

] 

intracelular e a superprodução de EROs induzida pelo glutamato afetam a integridade da 

membrana mitocondrial, o que leva à liberação do citocromo C da mitocôndria para o 

citosol (Orrenius et al., 2007).  

Observa-se um aumento de marcadores de estresse oxidativo no transtorno 

depressivo maior, sendo o 8-OH 2-desoxiguanosina (8-OHdG) e o F2-isoprostanos, um 

dos mais proeminentes (Black et al., 2015; Lindqvist et al., 2017). Abdel-Wahab e 

Salama mostraram que o antidepressivo venlafaxina reduziu os níveis séricos e 

hipocampais de 8-OHdG em camundongos estressados (Abdel-Wahab e Salama, 2011). 

Os mecanismos pelos quais o estresse oxidativo pode estar relacionado aos sintomas 

depressivos ainda estão por ser elucidados, no entanto sabe-se que o cérebro é 
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particularmente vulnerável ao dano oxidativo devido à alta utilização de oxigênio pelo 

mesmo e subsequente geração de radicais livres. Por outro lado, evidências sugerem que 

o tratamento antidepressivo bem sucedido pode melhorar o estado de estresse oxidativo 

(Cumurcu et al., 2009; Galecki et al.. 2009; Herken et al., 2007; Kotan et al., 2011). 

Estudos corroboram com o achado de que os níveis de radicais livres são mais 

altos em pacientes deprimidos e podem estar associados com a severidade dos sintomas 

(Lapidus et al., 2014; Ng et al., 2008; Bal et al;. 2012; Yager et al., 2010; Magalhães et 

al.; 2012; Jorgensen  et al., 2013). Além disso, os níveis de antioxidantes encontram-se 

aumentados, enquanto que os produtos de danos oxidativos estão reduzidos após o 

tratamento com fármacos antidepressivos
 
(Cumurcu et al., 2009; Galecki et al., 2009; 

Herker et al., 2007; Kotan et al., 2011). Em modelos animais, foi demonstrado haver 

aumento no dano oxidativo em proteínas e lipídeos no soro e córtex pré-frontal de 

camundongos submetidos aos modelos de depressão induzida por LPS e por estresse 

incontrolável (desamparo aprendido) (Dang et al., 2019). Neste contexto, parece haver 

uma relação importante entre o estresse oxidativo e o transtorno depressivo. 

 

1.3 Tratamento farmacológico da depressão  

 A terapia antidepressiva atual possui três principais problemas: a) os fármacos 

podem demorar semanas para exercer efeitos terapêuticos, b) os efeitos colaterais 

presentes em muitas das vezes podem acarretar em redução da adesão ao tratamento e c) 

uma parcela dos pacientes são resistentes às terapias farmacológicas atuais (Cookson, 

1993; Levinstein e Samuels, 2014; Predictable, 2006; Papakostas, 2008). Vale destacar 

que o financiamento para diagnóstico e tratamento das doenças mentais se encontra 

abaixo de outras doenças, dessa forma poucos antidepressivos foram aprovados nos 

últimos 20 anos. Descobrir um antidepressivo que tenha efeitos em dias (ao invés de 

semanas) e com poucos efeitos colaterais tem desafiado pesquisadores há décadas 

(Blackburn, 2019).  

 As classes mais conhecidas de antidepressivos são: os inibidores da recaptação 

das monoaminas, os inibidores da monoamina oxidase (MAO) e os antidepressivos 

atípicos (Agius e Bonnici, 2017). Os inibidores da recaptação de monoaminas consistem 

nos antidepressivos clássicos e visam aumentar a disponibilidade destas monoaminas na 

fenda sináptica (Delgado, 2000). Estes incluem os antidepressivos tricíclicos (TCAs), 

antidepressivos tetracíclicos, inibidores da recaptação de serotonina (SSRIs), inibidores 

da recaptação de noradrenalina (NARIs), inibidores da recaptação da serotonina-
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noradrenalina (SNRIs) e inibidores da recaptação da noradrenalina-dopamina (NDRIs) 

(NHS Dorset Clinical Commissioning Group, 2016). É importante ressaltar que o 

tratamento da depressão pode incluir uma ou mais classes de fármacos a depender do 

tipo de depressão (aguda, crônica ou recorrente) e a resposta do paciente em um 

tratamento realizado no passado (Agius e Bonnici, 2017).  

 Os antidepressivos tricíclicos e tetracíclicos exercem seu mecanismo de ação 

inibindo a recaptação neuronal de noradrenalina, serotonina e dopamina, aumentando a 

concentração destes neurotransmissores na fenda sináptica e favorecendo a sinalização 

monoaminérgica. A eficiência destes fármacos pode variar de indivíduo para indivíduo, 

podendo resultar em diferente intensidade dos efeitos colaterais entre os pacientes 

(Jimenez, 2019). Em doses terapêuticas, os TCAs resultam em mais efeitos colaterais 

quando comparados aos SSIRs, portanto há uma maior probabilidade de abandono no 

tratamento por parte dos pacientes que fazem o uso de TCAs. Além disso, os sintomas 

de abstinência podem estar presentes se houver uma parada repentina no tratamento 

com TCAs e estes fármacos podem ser fatais em overdose. Por fim, os TCAs são contra 

indicados para pacientes com problemas cardíacos (NHS Dorset Clinical 

Commissioning Group, 2016). 

 Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, por sua vez, agem nos 

receptores pré-sinápticos da serotonina, bloqueando sua recaptação e exercendo suas 

ações no organismo a partir do sétimo dia de uso (Feighner, 1999). Comparado aos 

antidepressivos tricíclicos, os SSIRs são mais bem tolerados e seguros em pacientes 

com problemas cardíacos e em casos de superdosagens; além de resultarem em efeitos 

colaterais menos frequentes e menos graves (Feighner, 1999; Golan et al., 2017). No 

entanto, os SSIRs não estão isentos de efeitos colaterais, os quais podem incluir 

sintomas gastrointestinais, disfunção sexual, síndrome do hormônio antidiurético 

impróprio e hiponatremia por secreção, manifestando-se como confusão, sonolência, 

tontura e convulsões (Joshi, 2018). Além disso, a síndrome de descontinuação é mais 

comum entre os SSRIs do que entre os TCAs e inclui sintomas como dores de cabeça, 

sensações de choque elétrico, sintomas semelhantes aos da gripe, sudorese, zumbido, 

parestesia, fadiga, ansiedade e tontura (Agius e Bonnici, 2017). Por fim, o risco de 

ocorrência da síndrome de serotonina (atividade serotoninérgica excessiva) também é 

mais comum com SSRIs do que com TCAs (Joshi, 2018).  

 Os inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina (norepinefrina) atuam 

bloqueando a ação do transportador de noradrenalina, o que leva ao aumento das 
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concentrações dos neurotransmissores noradrenalina e adrenalina na fenda sináptica. 

Estes fármacos também podem resultar em diversos efeitos colaterais tais como dores 

abdominais, anorexia, dispnéia, constipação, taquicardia, hipotensão postural, entre 

outros. Utiliza-se também na clínica os inibidores da serotonina e noradrenalina, entre 

estes se destaca a venlafaxina, pois seus efeitos no organismo se iniciam mais 

rapidamente do que outros antidepressivos (Feighner, 1999). Já os inibidores da 

recaptação de dopamina podem resultar em agitação, ansiedade, tontura, boca seca, 

distúrbios gastrointestinais, insônia, sudorese, distúrbios do paladar e tremor (Agius e 

Bonnici, 2017). 

Os inibidores da MAO são capazes de inibir a mono amina oxidase, enzima que 

degrada as monoaminas na fenda sináptica, resultando no acúmulo dos 

neurotransmissores norepinefrina, serotonina e dopamina no cérebro (Katzung et al., 

2012). Estes fármacos são classificados em IMAO seletivos (tipo A e B) e não seletivos. 

Os IMAOs são utilizados com menor frequência do que os SSRIs e TCAs devido ao seu 

efeito significativo sobre o sistema digestivo e sua tendência de interagir com outras 

drogas (Delgado, 2000). Ao inibir a enzima mono-amina oxidase, o IMAO não seletivo 

inibe a degradação de tiramina, que é um aminoácido responsável pela regulação da 

pressão arterial; portanto o consumo de alimentos que contêm tiramina, como fermento, 

vinho tinto e queijo envelhecido intensifica o acúmulo da tiramina, resultando em um 

possível aumento da pressão arterial. A monoamina oxidase leva várias semanas para 

ser substituída, assim, o perigo desta interação persiste por até duas semanas após a 

interrupção do IMAO (Katzung et al., 2012).  

 É importante destacar que diversos agonistas dos receptores de agomelatina 

(M1 e M2) também podem ser utilizados como antidepressivos (Banasr et al., 2006; 

Ramírez-Rodriguez et al., 2009). Estes agonistas foram desenvolvidos com base na 

propriedade dos receptores M1 e M2 em inibir o cAMP e a fosforilação CREB, 

atenuando mudanças neuroquímicas e estimulando a produção de fatores neurotróficos, 

tais como o BDNF, que por sua vez está envolvido com a  neurogênese hipocampal 

(Banasr et al., 2006; Ramírez-Rodriguez et al., 2009). Dessa forma, foi demonstrado 

que a administração crônica de agomelatina é capaz de aumentar a sobrevivência e 

diferenciação neuronal (Soumier et al., 2009). Distúrbios do sono estão entre os 

principais sintomas do transtorno depressivo maior, correlacionando-se com a gravidade 

depressiva. A capacidade dos agonistas da agomelatina em regularizar o sono e os 
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ritmos circadianos mantém uma vantagem terapêutica sobre SSRIs e TCAs, que muitas 

vezes afetam o sono do paciente (Liu et al., 2016).  

 Por fim, vale destacar que o antagonista glutamatérgico não competitivo de 

NMDAR, (R,S)-ketamina, também exerce efeitos antidepressivos rápidos e sustentados 

após uma dose única, mas seu uso está associado a efeitos colaterais indesejáveis. No 

entanto, o enantiômero (2R, 6R)-hidroxinorketamina exerce efeitos independentes da 

inibição do NMDAR, envolvendo a ativação precoce e sustentada de AMPARs 

(receptores do ácido propiônico α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol) e resultando em 

menos efeitos adversos (Zanos et al., 2016).  

 A eficácia dos antidepressivos é semelhante entre as classes, apesar de seus 

diferentes mecanismos de ação (Feighner, 1999). A escolha é baseada, portanto, nos 

efeitos colaterais a serem evitados. Atualmente, ainda não existe um fármaco ideal 

capaz de exercer seus efeitos terapêuticos sem quaisquer efeitos adversos. Aumentar o 

conhecimento sobre o que exatamente causa a depressão permitirá que os pesquisadores 

não apenas criem antidepressivos de forma racional, mas também compreendam as 

limitações dos medicamentos existentes (Agius e Bonnici, 2017). Neste contexto, vários 

sistemas de neurotransmissão têm sido estudados com o objetivo de identificar 

potenciais alvos farmacológicos para o tratamento da depressão, incluindo o sistema da 

nociceptina/orphanina FQ. 

 

1.4 Sistema nociceptina/orphanina FQ – receptor NOP  

A maior parte dos receptores envolvidos no transtorno depressivo esteve 

associada com efeitos benéficos na doença, enquanto que relativamente poucos 

receptores estudados estiveram associados a um agravamento da doença (Câmara e 

Brandão, 2020). O receptor da nociceptina/orfanina FQ (NOPR) é um membro da 

superfamília de receptores acoplados à proteína G; esta superfamília de receptores está 

associada a diversos processos inflamatórios e ao TDM (Mollereau et al., 1994; 

Meunier et al., 1995). O gene OPRL1 codifica o NOPR em humanos, o qual 

compartilha cerca de 60% de similaridade com os receptores opióides 'clássicos' (μ-OP 

(MOP), κ-OP (KOP) e δ-OP (DOP)) (Meunier et al., 1995; Reinscheid et al., 1995). No 

entanto, o NOPR possui baixa afinidade para os peptídeos opioides. Os receptores 

opioides clássicos também possuem pouca afinidade pela N/OFQ, que possui uma 

sequência específica de 17 aminoácidos (Butour et al., 1997). 
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O receptor NOP (NOPR) sinaliza através de uma variedade de subtipos de 

receptores acoplados à proteína Gα, que acionam diversas cascatas de sinalização 

downstream. O acoplamento do NOPR às subunidades Gαi ou Gαo leva a uma inibição 

da adenilil ciclase, causando diminuição intracelular nos níveis de cAMP (Meunier et 

al., 1995; Reinscheid et al., 1995). O NOPR, que atua através das vias Gαi/o, também 

demonstrou ativar a Fosfolipase A2, iniciando assim as cascatas de sinalização da 

proteína quinase ativada por mitogênio (MAPK), também envolvida na inflamação e no 

estresse oxidativo (Fukuda et al., 1998). Em contraste com os receptores opioides 

clássicos, o NOPR também se acopla aos subtipos Gαz, Gα14 e Gα16 sensíveis à toxina 

de Pertussis (PTX), bem como a Gα12 e Gαs (Yung et al., 1999). A ativação da via 

canônica da β-arrestina do NOPR causa fosforilação do receptor, internalização e 

eventual regulação negativa e reciclagem (Donica et al., 2013). Além disso, a ativação 

do NOPR leva à ativação dos canais de potássio e à inibição dos canais de cálcio (Ikeda 

et al., 2000). Tais ações contribuem para a inibição da liberação de neurotransmissores e 

do disparo neuronal, dependendo do sítio (pré ou pós-sináptico) no qual o receptor 

encontra-se expresso
 
(Neal et al., 1999). 

Sabe-se que o receptor NOP tem ampla expressão no sistema nervoso central (SNC) 

(núcleo accumbens, área tegmentar ventral, córtex pré-frontal medial, hipotálamo 

lateral, amígdala e núcleo do leito da estria terminal). Além disso, os receptores NOP 

são expressos em neurônios de núcleos dopaminérgicos, noradrenérgicos e 

serotonérgicos da área tegmental ventral, locus coeruleus e núcleo dorsal da raphe, 

respectivamente
 
(Maidment et al., 2015). Na periferia, a expressão de receptores NOP é 

particularmente elevada em células do sistema imune, o que sugere um papel 

modulatório deste sistema peptidérgico na função imunológica
 
e inflamatória (Gavioli e 

Romão, 2011).  

O receptor NOP está envolvido na regulação do sistema imune, sistema 

cardiovascular, sistema digestivo, sistema urinário e SNC. Particurlamente no SNC, o 

receptor NOP é capaz de controlar a liberação de neurotransmissores, participando de 

processos como dor, locomoção, ansiedade, ingestão de alimentos, transtornos de 

humor, abuso de drogas, aprendizado e memória (Henderson e McKnight, 1997; 

Lambert, 2008; Mercatelli et al., 2018). O papel do receptor NOP na depressão ainda 

não é amplamente é reconhecido e, portanto não há fármacos disponíveis clinicamente 

para tratar a depressão envolvendo o receptor NOP. No entanto, já é sabido que o 

tratamento repetido com um antagonista NOP pode: I) reverter os sintomas do tipo 
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depressivo, II) reduzir a disponibilidade de 5-HT no córtex, III) elevar a corticosterona 

plasmática (Vitale et al., 2009; Post et al., 2016) e IV) favorecer a neurogênese 

hipocampal em ratos submetidos à condição de estresse crônico moderado (Vitale et al., 

2017).  

 

1.5 N/OFQ- NOP receptor e depressão experimental 

Estudos em roedores têm demonstrado o envolvimento do receptor NOP na 

modulação dos estados emocionais, como ansiedade e depressão (Gavioli e Calo´, 2013; 

Witkin et al., 2014; Gavioli et al., 2019). Evidências apontam para os efeitos 

antidepressivos dos antagonistas peptídicos ou não-peptídicos do NOPR em roedores, 

em testes comportamentais como natação forçada e teste de suspensão da cauda 

(Redrobe et al., 2002; Gavioli et al., 2003; Gavioli et al., 2004; Rizzi et al., 2007; Post et 

al., 2016). Além disso, os antagonistas NOP foram eficazes na reversão de 

comportamentos semelhantes à depressão resultantes da administração do 

lipopolissacarídeo (LPS) de E. coli (Medeiros et al., 2015), do estresse crônico leve 

(Vitale et al., 2009;
 

Vitale et al., 2017) e de choques elétricos imprevisíveis e 

incontroláveis
 
(Holanda et al., 2016). Camundongos e ratos knockout para o NOPR 

exibiram um tipo de fenótipo antidepressivo em testes comportamentais
 
(Gavioli et al., 

2003; Rizzi et al., 2011). Adicionalmente, a deleção genética do NOPR preveniu o 

comportamento semelhante à depressão induzido por LPS em camundongos
 
(Medeiros 

et al., 2015). 

Embora o mecanismo de ação subjacente à ativação do receptor NOP na depressão 

não esteja completamente elucidado, sugere-se que agonistas NOP podem prejudicar a 

transmissão monoaminérgica central em situação de estresse, neutralizando os efeitos 

antidepressivos de drogas que utilizam mecanismos de ação monoaminérgicos (Berton e 

Nestler, 2006; Holanda et al., 2018). Estudos também apontam para uma relação entre o 

receptor NOP e a ansiedade, de forma que a ativação deste receptor pode induzir um 

fenótipo ansiolítico (Asth et al., 2015; Asth et al., 2016; Gavioli e Calo’, 2006; Witkin 

et al., 2014). Particularmente, os receptores NOP expressos no núcleo central da 

amígdala podem ser relevantes para os efeitos ansiolíticos dos agonistas do NOP 

(Gavioli et al., 2018). Outro mecanismo subjacente aos efeitos do tipo ansiolítico dos 

agonistas NOP é a capacidade deste peptídeo de neutralizar funcionalmente as ações do 

fator liberador de corticotropina (CRF) nos receptores CRF. A N/OFQ também poderia 

evocar efeitos ansiolíticos através da redução da disponibilidade de 5-HT e das taxas de 
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disparo na rafe dorsal, neutralizando as ações ansiogênicas do CRF no BNST (Jenck et 

al. 1997; Rodi et al. 2008; Ciccocioppo et al. 2014).  

Do ponto de vista intracelular, pouco se sabe sobre a bioquímica e vias que levam 

aos efeitos ansiolíticos induzidos pelo agonista NOP. Um estudo recente demonstrou 

que ligantes NOP podem apresentar seletividade distinta quanto a capacidade de ativar a 

proteína G e recrutar a proteína β-arrestina 2, contribuindo para o conceito de biased 

agonism. Além disso, foi observado que o sinal dependente da β-arrestina 2 é 

importante para os efeitos ansiolóticos mediados pelo receptor NOP (Asth et al., 2016). 

É importante salientar que agonistas seletivos do receptor NOP não produziram 

alteração no comportamento do animal no teste da natação forçada, quando 

administrados antes do teste (Redrobe et al., 2002; Gavioli et al., 2003; Gavioli et al., 

2004). No entanto, a sinalização N/OFQ é capaz de estimular o eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal, elevando os GC circulantes e induzindo a sinalização do fator 

liberador de corticotropina (Witkin et al., 2014). Além disso, a ativação do receptor 

NOP pode reduzir a liberação de monoaminas, incluindo a 5-HT, e o disparo de 

neurônios monoaminérgicos, contribuindo para os resultados mal-adaptativos do 

estresse (Gavioli et al., 2019). Em última análise, o sistema N/OFQ parece ter um papel 

importante na vulnerabilidade ao estresse e o bloqueio da sinalização NOP pode 

fornecer uma estratégia inovadora para o tratamento de psicopatologias relacionadas ao 

estresse (Gavioli e Calo’, 2013). Estes achados podem explicar o potencial 

antidepressivo dos antagonistas NOP. No entanto, o papel da ativação da sinalização 

NOP no estresse oxidativo celular ainda não é reconhecido.  

Evidências em animais apontam que a ativação do receptor NOP antes do estresse 

pode induzir um estado do tipo depressivo. De fato, a ativação da sinalização do 

receptor NOP aumentou a porcentagem de camundongos com comportamento 

desamparado (Holanda et al., 2019). Em contraste, o bloqueio do receptor NOP reduziu 

a aquisição de fenótipos semelhantes aos depressivos e a resistência para desenvolver 

comportamentos desamparados foi observada em camundongos NOP(-/-) (Holanda et 

al., 2019). Nas mesmas condições estressantes, o antidepressivo nortriptilina (20 mg/kg) 

não alterou a aquisição de comportamento desamparado. Esses achados sugerem que a 

ativação do NOP durante o estresse agudo facilita o desenvolvimento de 

comportamentos relacionados à depressão, enquanto o bloqueio do NOP tem efeito 

protetor (Holanda et al., 2019).  
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Considerando que a ativação NOP pode contribuir para a vulnerabilidade ao 

estresse, a hipótese deste estudo está baseada no fato de que a ativação sistema N/OFQ-

receptor NOP potencializaria as respostas comportamentais e neuroquímicas 

promovidas por eventos estressores. Portanto, a exposição ao estresse psicológico 

induzido pelo modelo de derrota social permitirá investigar a participação do receptor 

NOP ativado concomitante ao estresse no surgimento de comportamentos relacionados 

à depressão e no dano oxidativo. Deste modo, objetivamos investigar se a ativação da 

sinalização do receptor NOP em concomitância com o estresse de derrota social pode 

contribuir para o surgimento de comportamentos do tipo depressivo em camundongos, 

uma vez que o papel da ativação da sinalização NOP em situações de estresse crônico 

psicológico ainda não foi investigada anteriormente. Além disso, ainda não foi 

verificado o papel da ativação do receptor NOP no estresse oxidativo no soro e tecido.
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

Este estudo tem o objetivo de avaliar os efeitos comportamentais e 

neuroquímicos da administração sistêmica de um agonista do receptor NOP em 

camundongos enquanto submetidos à condição de estresse social.  

 

2.2 Objetivos específicos 

1 Estudar os efeitos comportamentais relacionados à depressão diante da ativação 

da sinalização NOP em camundongos submetidos ou não ao modelo de derrota 

social; 

2 Quantificar os possíveis efeitos diante da ativação da sinalização NOP no dano 

oxidativo em proteínas e lipídeos celulares no soro, córtex pré-frontal e 

hipocampo de camundongos submetidos ou não ao modelo de derrota social. 
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3.  METODOLOGIA 

3.1 Animais 

Neste estudo foram utilizados 46 camundongos Swiss machos (30-40 g) (18 

camundongos residentes, com 12 semanas de vida, e 28 camundongos experimentais, 

com 6 semanas de vida) provenientes do biotério do Centro de Biociências da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Entre os 18 camundongos residentes, 10 

foram selecionados para o protocolo de derrota social e 8 foram selecionados para o 

teste de interação social (tópicos 3.3 e 3.4), de forma que os animais residentes não 

foram utilizados em diferentes testes. Alpem disso, os animais experimentais foram 

classificados em: 1- Controle + veículo; 2- Derrota social + veículo; 3- Ro 65-6570 + 

controle; 4- Ro 65-6570 + derrota social. 

Os animais estavam alojados em sala climatizada com temperatura controlada 

(22°C ± 1
o
C), em caixas de dimensões 41 x 34 x 16 cm e com no máximo 7 animais por 

caixa. Foi permitido livre acesso à ração e água e os animais estavam mantidos em um 

ciclo de 24 horas (12 horas luz e 12 horas escuro, com luzes acesas às 6h00). Todos os 

procedimentos experimentais foram feitos de acordo com as recomendações da Lei 

N°.11.794 de 08/10/2008 (Lei Arouca) após a aprovação pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA; Certificado N° 143.072/2018) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte.  

 

3.2 Drogas e tratamento 

 Neste trabalho foi utilizado o agonista peptídico do receptor NOP, o Ro 65-

6570, sintetizado pelo Prof. Guerrini (Department of Pharmaceutical Sciences, 

University of Ferrara, Italy.) A dose escolhida foi de 1 mg/Kg baseada em dados 

anteriores do nosso grupo de pesquisa
 
(Holanda et al., 2018) e sobre a ausência de 

efeitos na locomoção
 
(Asth et al., 2016). O Ro 65-6570 foi diluído em solução DMSO 1 

% antes dos experimentos e foi administrado nos camundongos experimentais via 

intraperitoneal (IP) uma hora antes do protocolo de derrota social. A solução salina foi 

empregada como controle negativo na dose de 15 mg/Kg. 

 

3.3 Indução do estado depressivo 

O modelo de derrota social (Fig. 1) foi executado com base no protocolo 

proposto previamente por Berton et al., 2006. Os camundongos foram submetidos ao 

estresse de derrota social por 10 dias consecutivos. Durante 10 dias, diariamente, cada 



31 
 

camundongo experimental é colocado dentro de uma gaiola de um macho residente 

desconhecido, maior e mais velho (que estava isolado durante 7 dias). Depois de 5 

minutos de interação, o residente e o intruso são mantidos em contato sensorial por 24 

horas através de uma partição perfurada e transparente que divide a gaiola em duas 

partes. Dentro os 18 camundongos residentes, foram selecionados 10 animais com base 

na sua agressividade. Para a seleção, foi analisada a latência para o primeiro ataque e o 

tempo total de ataque. Foram realizados 3 testes em 3 dias diferentes e o animal 

selecionado foi aquele que apresentou algum comportamento relacionado à 

agressividade em, pelo menos, 2 dos 3 dias. Como a indução do estado depressivo 

através do modelo de derrota social é gradual, iniciamos o tratamento com agonista 

NOP no primeiro dia do protocolo de derrota social e seguimos até o décimo dia do 

protocolo.  

 

Fig. 1: Esquema representativo do protocolo de derrota social.  

 

3.4 Testes comportamentais 

Os testes comportamentais foram realizados nos dias 9, 10 e 11 do desenho 

experimental (Fig.4) e foram repetidos uma semana depois (dias 16, 17 e 18 do desenho 

experimental). Foram realizados testes para analisar comportamentos semelhantes à 

depressão: teste de suspensão pela cauda, teste da interação social e teste do campo 

aberto.  

 

3.4.1 Teste do campo aberto 

O teste do campo aberto baseia-se no confronto do animal com um ambiente 

novo, vivenciando o conflito entre o impulso de explorar a área desconhecida, 

(curiosidade) e a motivação para evitar potenciais perigos nos primeiros momentos do 

teste (Steimer e Driscoll, 2003). O teste do campo aberto é principalmente utilizado para 



32 
 

avaliar a locomoção dos animais através da distância percorrida, mas também pode ser 

utilizado para avaliar o tempo de permanência nas regiões do aparato, taxa de 

exploração, entre outros (Prut e Belzung, 2003).   

Neste trabalho, camundongos experimentais foram colocados individualmente 

durante 30 minutos no campo aberto (40x40x40 cm) que consistia em uma caixa de 

acrílico preta (Fig. 2). O teste foi realizado em uma sala experimental com pouca 

luminosidade e isolamento acústico. O aparato foi limpo com álcool a 5% entre cada 

animal. O procedimento foi gravado por uma câmera localizada 160 cm acima do 

animal e posteriormente avaliado com o software ToxTrack 2.8.4 (Umeå University, 

Suécia). O algoritmo de detecção do ToxTrack foi validado e publicado na “Scientific 

Reports” e o software foi publicado na “Methods in Ecology and Evolution” (Rodriguez 

et al, 2017; Rodrigues et al, 2018). O ToxTrack avaliou os seguintes parâmetros durante 

os 10 primeiros minutos de vídeo: tempo de permanência no centro e na periferia, 

distância total percorrida, distância percorrida no centro e na periferia, além da taxa de 

exploração no campo aberto.  

A taxa de exploração é referente à porcentagem da caixa que o camundongo 

percorreu (áreas percorridas dividido pelas áreas totais da caixa). Adicionalmente, 

avaliamos manualmente o comportamento de autolimpeza dos pelos e das patas, 

(positivamente associada com a ansiedade) (Kalueff & Tuohimaa, 2005; Smolinsky et 

al. 2009). Por fim, avaliamos manualmente o levantamento (comportamento do tipo 

exploratório negativamente associado com a depressão, no qual o animal fica com as 

patas traseiras em contato com o piso, enquanto que as patas dianteiras ficam suspensas 

para que o animal fareje o ambiente) e o número de bolos fecais (Choleris et al, 2001; 

Crawley & Goodwin, 1980; Hall et al, 1934; Snyder et al., 2020) . 

.  
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Fig. 2: Esquema representativo das áreas avaliadas no teste do campo aberto. 

 

3.4.2 Teste de interação social 

O teste de interação social foi composto por três fases conforme já descrito 

anteriormente na literatura (Golden et al., 2011). A primeira fase foi a habituação 

individual ao aparato (40x40x40 cm) durante 30 min. Na segunda fase de habituação, a 

qual ocorre 24 horas após a primeira, os camundongos foram recolocados 

individualmente na arena. Desta vez, uma gaiola de acrílico transparente e perfurada é 

posicionada centralizada e em contato com uma das paredes do campo aberto. A terceira 

fase (teste) é idêntica à segunda, com exceção de que um animal desconhecido maior e 

mais velho está encarcerado dentro da gaiola de acrílico. O intervalo entre as fases de 

habituação e teste é de 30 segundos e estas seções têm duração de 150 segundos. O 

experimento é realizado em uma sala silenciosa com iluminação reduzida.  

Foi mensurada a razão do tempo de permanência (em segundos) e a razão do 

número de entradas na zona de interação (determinada como uma área de 5 cm em torno 

da gaiola de acrílico) e nos cantos (áreas de 10 x 10 cm localizadas na parede oposta ao 

da zona de interação - canto esquerdo e direito) (Fig.3) de acordo com trabalhos já 

publicados (Vukobradovic et al., 2011; Cruz e Landeira-Fernandez, 2012; Chai et al., 

2019; Liu et al., 2020; Pagliusi et al. 2020; Xie et al., 2020). As razões foram calculadas 

dividindo o tempo despendido na sessão de teste pelo tempo despendido na sessão de 

habituação (razão do tempo), bem como dividindo o número de entradas na sessão de 

teste pelo número de entradas na sessão de habituação (razão de entradas), tanto nas 

zonas de interação quanto nas zonas de cantos do aparato. Berton et al (2006) 

propuseram que a razão de interação social poderia ser empregada para categorizar os 

animais entre susceptíveis e resilientes após o protocolo de derrota social (Golden et al., 

2011; Krishnan et al., 2007; Razzoli et al., 2011). 
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Fig. 3: Esquema representativo da zona de interação e cantos empregados na avaliação 

do comportamento de camundongos no teste de interação social.  

 

3.4.3 Teste de suspensão pela cauda 

O teste de suspensão da cauda foi utilizado para avaliar o comportamento 

relacionado à depressão em camundongos, uma vez que os animais com fenótipo 

antidepressivo tentam escapar ativamente de uma situação de perigo e, portanto 

apresentam um tempo reduzido de imobilidade (Cryan et al., 2005). Resumidamente, os 

camundongos foram suspensos individualmente pela cauda com uma fita (1 cm da 

ponta da cauda). O teste foi realizado em uma sala experimental com pouca 

luminosidade e silenciosa. O camundongo foi suspenso por um tempo total de 6 

minutos, e o tempo de imobilidade foi registrado em segundos durante os 4 últimos 

minutos do teste. O comportamento dos animais foi avaliado por um observador cego 

ao tratamento. 

 

3.5 Avaliação de marcadores do dano oxidativo celular 

As amostras de tecido e soro foram coletadas no último dia dos testes 

comportamentais e foram utilizadas para medição dos marcadores do dano oxidativo 

celular (malondialdeídeo e grupos carbonilas). Para a preparação do tecido, 10 mg do 

hipocampo ou do córtex pré-frontal foram homogeneizados em 300 µl da solução de 

inibidor de protease e fosfatase. O homogeneizado foi então centrifugado por 5 minutos 

a 12500 RPM. Após a centrifugação, o sobrenadante foi separado para dosagem de 

proteínas carboiladas (100 µl), dosagem de proteínas totais (50 µl) e dosagem de 

malodialdeídeo (200 µl) nas diluições de 1/30, 1/240 e 1/30, respectivamente. Para a 
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preparação do soro, foi utilizado o sangue obtido a partir de punção cardíaca. O sangue 

foi centrifugado a 3500 RPM por 5 minutos para obtenção do sobrenadante. Após a 

centrifugação, o sobrenadante foi separado para determinação de proteínas carboniladas 

(17 µl), dosagem de proteínas (5 µl) e do malondialdeído (10 µl) nas diluições de 1/5, 

1/200 e 1, respectivamente. Vale destacar que todas as dosagens, incluindo as curvas de 

calibração, foram realizadas em duplicata. 

 

3.5.1 Dosagem de Malondialdeido (MDA) 

Para o preparo das soluções utilizou-se o ácido sulfúrico (H2SO4) 42mM, ácido 

fosfotúngico a 10%, hidroxitolueno butilado (BHT) 50mM, ácido tiobarbitúrico (TBA) 

0,67% e MDA 0,1M. A dosagem do MDA foi realizada através do método do ácido Tio 

Barbitúrico (TBARS). Para dosagem do MDA no tecido, inicialmente foram 

adicionados 2 µl de BHT aos 200 µl de sobrenadante. Para dosagem de MDA no soro, 

500 µl de H2SO4 42mM foram adicionados a 10 µl do soro. Posteriormente, foram 

adicionados 125 µl do ácido fosfotúngico a 10% e a solução foi colocada em banho de 

gelo por 5 minutos para precipitar as proteínas. As amostras foram centrifugadas a 1400 

RPM por 3 minutos e em 200 µl do sobrenadante, foram adicionados 2 µl de BHT 

50mM. Tanto para o soro quanto para o tecido, 600 µl de TBA 0,67% foram 

adicionados nos eppendorfs contendo 200 µl da solução, formando o complexo MDA-

TBA. As amostras foram incubadas a 95°C por 60 minutos e, posteriormente, incubadas 

em banho com água gelada por 10 minutos, de forma a frear a reação e restaurar a 

temperatura das amostras. Em relação ao soro, foram utilizados 200 µl da amostra e 200 

µl da curva de calibração; em relação ao tecido, 600 µl de álcool butílico foram 

adicionados às amostras e à curva de calibração. Para montagem da placa foram 

utilizados 200 µl da amostra para cada poço e a absorbância foi lida a 550 nm. 

 

3.5.2 Determinação do nível de proteínas carboniladas  

 Para o preparo das soluções, utilizou-se 1 tablet do inibidor de protease diluído 

em 100 ml de tampão fosfato-salina (PBS). Além disso, utilizou-se o 2,4-dinitrofenil-

hidrazina (DNPH) 0,01M, correspondendo a 1,153 mg por amostra. O ácido clorídrico 

(HCl) 0,2 M, ácido tricloroacético (TCA) 20%, etanol acetato de etila (1:1), guanidina 6 

M e ácido fosfórico (H3PO4) 20mM também foram utilizados no preparo das soluções. 

 Para a dosagem de proteínas contendo o grupo carbonila no tecido, foram 

utilizados 100 µl do sobrenadante; no soro, foi necessário realizar uma diluição de 1/6 
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em água destilada. Foi feita uma solução com 600 µl de HCl 0,2N e 1,15 mg de DNPH. 

Em seguida, 600 µl desta solução foram adicionados a 100 µl do soro diluído e ao 

homogeneizado de tecido. Os tubos foram mantidos em temperatura ambiente no escuro 

durante 60 minutos, sendo que a cada 10 minutos estes tubos eram homogeneizados em 

vórtex. Posteriormente, foram adicionados 600 µl de TCA 20% às amostras, as quais 

foram mantidas no gelo por 10 minutos. A mistura foi centrifugada a 11000 RPM por 5 

minutos, o sobrenadante foi descartado e o pellet foi lavado três vezes com 800 µl de 

etanol-acetato de etila (1:1). Entre cada lavagem os tubos foram agitados, mantidos à 

temperatura ambiente por 10 minutos e, em seguida, centrifugados a 14000 RPM por 5 

minutos. 515,86 mg de guanidina 6M foram diluídos em 900 µl da solução de H3PO4 

20mM e 600 µl desta solução foi adicionada ao pellet de cada amostra. Finalmente, os 

eppendorfs com as amostras foram incubados em banho maria à 50°C durante 30 

minutos sob agitação contínua e, em seguida, centrifugados a 14000 RPM por 5 

minutos. Para montagem da placa foram utilizados 200 µl da amostra para cada poço e a 

absorbância foi lida a 405 nm. 

 

3.5.3 Dosagem de proteínas totais 

 A dosagem de proteínas foi realizada através do método de Lowry. Para o 

preparo das soluções, utilizou-se uma solução alcalina composta de carbonato de sódio 

(Na2CO3) 2% diluída em hidróxido de sódio (NaOH) 0,1N, uma solução de sulfato de 

cobre (CuSO₄) composta deste composto e água destilada e uma solução de tartarato de 

sódio e potássio 1%, composta deste composto e água destilada. Utilizou-se também o 

reagente de Folin (1N) e a solução de salina tamponada (PBS PH 7,0). As soluções 

utilizadas na curva padrão foram preparadas no dia da dosagem. A solução A consistiu 

de 4,9 mL da solução alcalina, 50 µL de tartarato de sódio e 50 µL de CuSO₄ para cada 

amostra. A solução B consistiu de 200 µL do reagente de Folin e 400 µL de água 

destilada para cada amostra. Após o preparo das soluções, foram realizadas as diluições 

para a curva padrão. Para a curva de calibração foram utilizadas 180µL da solução A, 

50µL da solução B e 50µL da amostra (incubadas por 30 minutos no escuro). 

A dosagem no soro foi feita utilizando 5 µl do soro e 995 µl da solução de PBS. 

50 µl da amostra foram acrescentados em cada poço de uma placa de ELISA com 96 

poços. A leitura foi realizada juntamente com a curva de calibração utilizando o BSA 

(16 mg/ml) como referência. Para a dosagem da quantidade de proteína no tecido, o 

mesmo foi diluído na proporção de 1/30, de forma que 10 mg da amostra foram diluídas 
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em 300 µl de PBS. O homogeneizado foi então centrifugado a 12500 RPM durante 5 

minutos, em seguida foi necessário realizar uma nova diluição do sobrenadante para 

atingir a proporção de 1/240. Para montagem da placa foram utilizados 200 µl da 

amostra para cada poço e a absorbância foi lida a 660 nm.  

 

3.6 Desenho experimental 

 Este desenho experimental foi padronizado pelo grupo de pesquisa da 

professora Elaine Gavioli, o qual avaliou o efeito dos agonistas e antagonistas do 

receptor NOP em modelos animais da depressão experimental (Cagni, 2020; Holanda, 

2018). Após seleção dos camundongos residentes com base na sua agressividade, 

(descrito em 3.3) aplicamos o protocolo de derrota social para induzir um estado do tipo 

depressivo no animal. Este protocolo foi aplicado diariamente, entre os dias 1 e 10 do 

desenho experimental (descrito em 3.3). Concomitantemente ao protocolo de derrota 

social, administramos diariamente o agonista NOP, Ro 65-6570 (1 mg/kg), e o veículo 

(descrito em 3.2) via intraperitoneal nos animais (entre os dias 1 e 10 do desenho 

experimental). As drogas foram administradas 1 hora antes dos animais serem 

submetidos ao protocolo de derrota social (usualmente às 08h00min da manhã), de 

acordo com modelo pré-estabelecido (Holanda et al., 2018; Cagni, 2020). No dia 9 do 

desenho experimental, os animais foram submetidos ao teste do campo aberto (descrito 

em 3.4.1) 30 minutos após a finalização do protocolo de derrota social. No dia 10 do 

desenho experimental, os animais foram submetidos ao teste de interação social 

(descrito em 3.4.2) 30 minutos após a finalização do protocolo de derrota social. No dia 

11 do desenho experimental, os animais foram submetidos ao teste de suspensão pela 

cauda (descrito em 3.4.3) 30 minutos após a finalização do protocolo de derrota social. 

 Posteriormente, no dia 16 do desenho experimental (sete dias após o primeiro 

TCA e seis dias após a finalização do protocolo de derrota social), repetimos o TCA da 

mesma maneira e no mesmo local do teste realizado no dia 9 do desenho experimental. 

No dia 17 do desenho experimental (sete dias após o primeiro TIS e sete dias após a 

finalização do protocolo de derrota social), repetimos o TIS da mesma maneira e no 

mesmo local do teste realizado no dia 10 do desenho experimental. No dia 18 do 

desenho experimental (sete dias após o primeiro TSC e oito dias após a finalização do 

protocolo de derrota social), repetimos o TSC da mesma maneira e no mesmo local do 

teste realizado no dia 11 do desenho experimental. Neste dia (uma hora após a 

finalização do TSC), os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical. O 
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sangue e tecido encefálico foram coletados para as análises bioquímicas (descrito em 

3.5). As amostras foram congeladas em -20º C e a avaliação do dano oxidativo aos 

lipídeos e proteínas se iniciou a partir do dia 20 do desenho experimental e durou 10 

dias (Fig.4).  

 

 

Fig. 4: Esquema representativo referente ao desenho experimental do estudo (TCA: Teste do 

campo aberto; TIS: Teste de Interação Social; TSC: Teste de suspensão pela cauda). 

 

3.7 Análises estatísticas 

As análises e gráficos foram desenvolvidos utilizando os softwares SPSS v25 (IBM 

Corp., EUA) e Prisma Graph Pad (versão 6), respectivamente. Os resultados foram 

expressos como média ± erro padrão das médias. Os dados foram inicialmente 

submetidos ao teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade. As comparações entre 

os 4 grupos (controle + veículo,  estressados + veículo, tratados + controle e tratados + 

estresse) em relação aos testes comportamentais e testes bioquímicos foram feitas 

através do teste ANOVA de duas vias, visto que dois fatores independentes estão 

presentes (estresse e tratamento), seguido pelo teste post-hoc de Tukey. Valores de 

p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 
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4. RESULTADOS  

4.1 Testes comportamentais 

4.1.1 Teste do campo aberto 

Distância percorrida e tempo gasto no centro e periferia do aparato 

As figuras 5A e 5B ilustram o efeito do estresse e do tratamento com Ro 65-

6570 na distância total percorrida no campo aberto, enquanto que as figuras 5C e 5D 

mostram estes efeitos na distância percorrida no centro do aparato, avaliados nos dias 9 

e 16 do desenho experimental, respectivamente. O teste ANOVA de duas vias não 

detectou efeito significativo da interação entre os fatores independentes (tratamento e 

estresse) e nem dos fatores isolados (p>0,05 para ambos). As figuras 5E e 5F ilustram o 

efeito da derrota social e tratamento com agonista NOP na distância percorrida pelos 

animais na periferia do campo aberto no dia 9 e 16 do desenho experimental, 

respectivamente. A ANOVA de duas vias detectou interação significativa entre os 

fatores tratamento e estresse no dia 9 (p=0,031; F(1,26)=5,24). Porém, não foi detectada 

diferença significativa para o fator tratamento e nem estresse neste dia (p>0,05 para 

ambos) e o teste post-hoc de Tukey não detectou diferenças significativas entre os 

grupos (Fig.5E; Material suplementar - Quadro 1; p>0,05).  

A ANOVA de duas vias também não detectou interação significativa entre os 

fatores tratamento e estresse na distância percorrida na periferia avaliada no dia 16 do 

desenho experimental. Especificamente, para o fator tratamento e fator estresse, o teste 

ANOVA de duas vias não detectou diferenças significativas entre os grupos neste dia 

(Material suplementar - Quadro 1; p>0,05).  
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Fig. 5: Efeito do estresse causado pelo protocolo de derrota social e da administração do 

Ro 65-6570 (1 mg/Kg; ip) na distância percorrida no campo aberto. A) Distância total 

percorrida no dia 9 do desenho experimental; B) Distância total percorrida no dia 16 do 

desenho experimental; C) Distância percorrida no centro no dia 9 do desenho 

experimental; D) Distância percorrida no centro no dia 16 do desenho experimental; E) 

Distância percorrida na periferia no dia 9 do desenho experimental; F) Distância 

percorrida na periferia no dia 16 do desenho experimental. Os dados são apresentados 

como média ± erro padrão da média de 7 animais por grupo (ANOVA de duas vias, 

teste de Tukey). 

As figuras 6A e 6B ilustram o efeito da derrota social e tratamento com agonista 

NOP no tempo de permanência no centro do campo aberto nos dias 9 e 16 do desenho 

experimental, respectivamente. O teste ANOVA de duas vias detectou interação 

significativa entre os fatores tratamento e estresse no dia 9 do desenho experimental 

(Fig. 6A; p=0,01; F(1,26)=6,94), mas não detectou efeito significativo do tratamento e 

estresse isolados. O teste post-hoc detectou uma redução significativa do tempo gasto 

no centro no grupo estressado + tratado com Ro 65-6570 em comparação com os 

camundongos não estressados + tratados com o agonista NOP (Fig. 6A; p=0,02). Já para 
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o tempo de permanência no centro do campo aberto avaliado no dia 16, a ANOVA de 

duas-vias não detectou efeito da interação entre os fatores tratamento e estresse (Fig. 

6B), nem dos fatores independentes isolados (Material suplementar - Quadro 1; p>0,05 

para ambos).  

As figuras 6C e 6D ilustram o efeito da derrota social e tratamento com agonista 

NOP no tempo de permanência na periferia do campo aberto nos dias 9 e 16 do desenho 

experimental, respectivamente. A ANOVA de duas vias detectou interação significativa 

entre os fatores tratamento e estresse no dia 9 (Fig. 6C; p=0,02; F(1,26)=5,72). 

Especificamente para o fator tratamento e fator estresse, o teste ANOVA de duas vias 

não detectou diferenças significativas entre os grupos (Material suplementar - Quadro 1; 

p>0,05 para ambos). O teste post-hoc detectou diferenças significativas entre os grupos 

controle + tratado e estressado + tratado (Fig. 6C; Quadro 1; p=0,031) quando o teste 

foi realizado no penúltimo dia do protocolo de derrota social (dia 9), de forma que os 

animais não estressados e tratados permaneceram menos tempo na periferia em 

comparação com os animais estressados e tratados. A ANOVA de duas vias não 

detectou interação significativa entre os fatores estresse e tratamento em relação ao 

tempo na periferia quando o teste foi realizado no dia 16 (Fig. 6D; Material suplementar 

- Quadro 1; p>0,05), além disso a ANOVA de duas vias também não detectou 

diferenças significativas para os fatores estresse e tratamento analisados isoladamente 

(Material suplementar - Quadro 1; p>0,05 para ambos). 
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Fig. 6: Efeito do estresse causado pelo protocolo de derrota social e da administração de 

Ro 65-6570 (1 mg/Kg; ip) no tempo de permanência no centro e periferia do campo 

aberto. A) Tempo no centro no dia 9 do desenho experimental; B) Tempo no centro no 

dia 16 do desenho experimental; C) Tempo na periferia no dia 9 do desenho 

experimental; D) Tempo na periferia no dia 16 do desenho experimental. Os dados são 

apresentados como média ± erro padrão da média de 7 animais por grupo; *p<0,05 vs. 

controle + veículo (ANOVA de duas vias, teste de Tukey). 

 

Parâmetros etológicos: defecação, autolimpeza e levantamento 

Além da distância percorrida pelos animais no centro e periferia do campo 

aberto e do tempo de permanência nessas regiões, os dados a respeito da defecação, 

tempo de autolimpeza e levantamento também podem contribuir para a descrição do 

estado emocional dos animais (Carola et al., 2002).  

As figuras 7A e 7B ilustram o efeito da derrota social e tratamento com agonista 

NOP na quantidade de bolos fecais eliminados pelos animais no campo aberto no 

penúltimo dia do protocolo de derrota social (dia 9 do desenho experimental) e seis dias 

após a finalização do protocolo de derrota social (dia 16 do desenho experimental), 

respectivamente. O teste ANOVA de duas vias não detectou interação significativa 

entre os fatores independentes para o dia 9, nem para o fator tratamento isolado 

(Material suplementar - Quadro 2; p>0,05). No entanto, para o fator estresse, a ANOVA 

de duas vias detectou diferença significativa para o número de bolos fecais eliminados 

no campo aberto no dia 9 (Fig. 7A; p=0,04; F(1,26)=4,694). Importante, o teste post-hoc 

não detectou diferenças significativas entre os grupos avaliados quando o teste foi 

realizado no dia 9 (Material suplementar - Quadro 2; p>0,05). No dia 16, nenhuma 

alteração significativa foi detectada para o número de bolos fecais analisado pela 

ANOVA de duas vias (Fig. 7B; Material suplementar - Quadro 2; p>0,05). 

As figuras 7C e 7D ilustram o efeito da derrota social e tratamento com agonista 

NOP no número de levantamentos dos animais no campo aberto no penúltimo dia do 

protocolo de derrota social (dia 9 do desenho experimental) e seis dias após a 

finalização do protocolo de derrota social (dia 16 do desenho experimental), 

respectivamente. A ANOVA de duas vias detectou interação significativa entre os 

fatores tratamento e estresse (p=0,02; F(1,26)=5,654) e também para o tratamento 
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isolado (p=0,04; F(1,26)=4,694), mas não para o estresse (Material suplementar - 

Quadro 2; p>0,05), no dia 9 do desenho experimental. 

O teste post-hoc detectou redução significativa no número de levantamentos no 

grupo estressado+veículo em comparação com os animais controle+veículo (Fig.7C; 

p=0,049; ). Adicionalmente, o teste post-hoc detectou diferenças significativas entre os 

grupos controle+veículo e controle+tratados (Fig.7C; p=0,026) quando o teste foi 

realizado no dia 9, de forma que o grupo controle+tratados apresentou menor contagem 

de levantamentos. Curiosamente, o teste post-hoc não detectou diferenças significativas 

entre os grupos controle+veículo e estressados+tratados, apesar do grupo 

estressados+tratados também ter apresentado uma menor contagem de levantamentos 

(Fig.7C; Material suplementar - Quadro 2; p>0,05).  

O teste post-hoc não detectou diferenças estatísticas em relação aos demais 

grupos quanto ao número de levantamentos no campo aberto no dia 9 (Fig.7C; Material 

suplementar - Quadro 2; p>0,05). Quando a ANOVA de duas vias foi realizada nos 

dados coletados no dia 16 do desenho experimental, não se detectou efeito da interação 

entre os fatores estresse e tratamento, nem tampouco efeito dos fatores tratamento e 

estresse isolados (Material suplementar - Quadro 2; p>0,05). 

As figuras 7E e 7F ilustram o efeito da derrota social e tratamento com agonista 

NOP na autolimpeza no campo aberto no penúltimo dia do protocolo de derrota social 

(dia 9 do desenho experimental) e seis dias após a finalização do protocolo de derrota 

social (dia 16 do desenho experimental), respectivamente. O teste ANOVA de duas vias 

não detectou interação significativa entre os fatores no dia 9, nem para os fatores 

isolados (Material suplementar - Quadro 2; p>0,05). No dia 16, a ANOVA de duas vias 

também não detectou interação significativa entre os fatores independentes (Fig. 7F; 

Material suplementar - Quadro 2), mas detectou diferenças significativas para o fator 

tratamento isolado (p=0,021; F(1,26)=6,093).  O teste post-hoc não detectou 

diferenças significativas entre os grupos quando o teste foi realizado no dia 9 ou no dia 

16 (Material suplementar - Quadro 2; p>0,05).  
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Fig. 7: Efeito do estresse causado pelo protocolo de derrota social e da administração de 

Ro 65-6570 (1 mg/Kg; ip) na defecação, número de levantamentos e tempo gasto 

realizando comportamento de autolimpeza no teste do campo aberto. A) Quantidade de 

bolos fecais no dia 9 do desenho experimental; B) Quantidade de bolos fecais no dia 16 

do desenho experimental; C) Contagem de levantamentos do tipo exploratório no dia 9 

do desenho experimental; D) Contagem de levantamentos do tipo exploratório no dia 16 

do desenho experimental; E) Tempo de autolimpeza (s) no dia 9 do desenho 

experimental; F) Tempo de autolimpeza (s) no dia 16 do desenho experimental. Os 

dados são apresentados como média ± erro padrão da média de 7 camundongos por 

grupo; *p<0,05 vs. controle + veículo (ANOVA de duas vias, teste de Tukey). 

 

Taxa de exploração no campo aberto 

A figura 8A ilustra o efeito da derrota social e do tratamento com o agonista 

NOP na taxa de exporação (%) dos animais no campo aberto no penúltimo dia do 

protocolo de derrota social (dia 9 do desenho experimental). A ANOVA de duas vias 

não detectou interação significativa entre os fatores tratamento e estresse, nem efeito 
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dos fatores isolados neste dia (Material suplementar - Quadro 2; p>0,05). Já a figura 8B 

mostra o efeito do estresse e do tratamento com agonista NOP na taxa de exploração no 

dia 16 do desenho experimental. Neste caso, a ANOVA de duas vias detectou interação 

significativa entre os fatores estresse e tratamento (Fig. 8B; p=0,001; F(1,26)=12,561), 

mas nenhuma diferença foi encontrada ao analisar os fatores tratamento e estresse 

isoladamente (Material suplementar - Quadro 2; p>0,05). Para o dia 16, o teste post-hoc 

detectou diferenças significativas entre os grupos controle+veículo e estresse+veículo 

(Fig.8B; p=0,020) e detectou diferenças significativas entre os grupos controle+veículo 

e controle+tratamento, de forma que os grupos estresse+veículo e controle+tratamento 

apresentaram menor taxa de exploração (Fig.8B; p=0,017). 

 

Fig. 8: Efeito do estresse causado pelo protocolo de derrota social e da administração de 

Ro 65-6570 (1 mg/Kg; ip) na taxa de exploração dos camundongos submetidos ao teste 

do campo aberto. A) Taxa de exploração (%) no dia 9 do desenho experimental; B) 

Taxa de exploração (%) no dia 16 do desenho experimental; Os dados são apresentados 

como média ± erro padrão da média. n = 7; *p<0,05 vs. controle + veículo (ANOVA de 

duas vias, teste de Tukey). 

 

4.1.2 Teste de Interação Social 

As figuras 9 e 10 ilustram o efeito da derrota social e do tratamento com 

agonista NOP na interação social dos animais no último dia do protocolo de derrota 

social (dia 10 do desenho experimental) e sete dias após a finalização do protocolo (dia 

17 do desenho experimental), respectivamente.  

No dia 10 do desenho experimental, a figura 9A ilustra a razão do tempo na zona 

de interação, onde a ANOVA de duas vias não detectou interação significativa entre os 

fatores estresse e tratamento. Isoladamente para o fator tratamento e fator estresse, o 
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teste ANOVA de duas vias também não detectou diferenças significativas entre os 

grupos (Fig. 9A; Material Suplementar - Quadro 3; p>0,05). Já a figura 9B mostra a 

razão de entradas do intruso na zona de interação. Neste caso, a ANOVA de duas vias 

detectou interação significativa entre os fatores estresse e tratamento (Fig. 9B; p=0,001; 

F(1,26)=13,828). Em relação à razão de entradas na zona de interação e especificamente 

para o fator tratamento, o teste ANOVA de duas vias detectou diferenças significativas 

entre os grupos (Fig. 9B; p=0,021; F(1,26)=6,091); para o fator estresse, o teste 

ANOVA de duas vias também detectou diferenças significativas entre os grupos para 

este parâmetro neste dia (Fig. 9B; p=0,021; F(1,26)=6,066). 

O teste de Tukey detectou que no último dia do protocolo de derrota social (dia 

10 do desenho experimental), o agonista do receptor NOP e o estresse de derrota social 

foram capazes de reduzir a interação social dos animais intruso-residente e aumentar a 

interação com os cantos do aparato (Fig. 9B; p<0,01). Isto foi observado através da 

redução no número de entradas do intruso na zona de interação entre os grupos 

submetidos ao protocolo de derrota social e/ou tratados com o agonista, em comparação 

aos animais controle + veículo (Fig. 9B; Material Suplementar - Quadro 3; p<0,01 para 

ambos).  

A figura 9C mostra a razão do tempo de permanência dos intrusos nos cantos do 

aparato no dia 10. A ANOVA de duas vias não detectou interação significativa entre os 

fatores estresse e tratamento (Material Suplementar - Quadro 3; p>0,05). Em relação à 

razão do tempo nos cantos e especificamente para o fator tratamento, o teste ANOVA 

de duas vias detectou diferenças significativas entre os grupos (p=0,009; 

F(1,26)=7,919); para o fator estresse, o teste ANOVA de duas vias também detectou 

diferenças significativas entre os grupos neste dia (p=0,031; F(1,26)=5,208). Além 

disso, o teste de Tukey mostrou que os animais tratados com a droga e submetidos ao 

protocolo de derrota social permaneceram mais tempo nos cantos do aparato em 

comparação aos animais controle+veículo (Fig. 9C; p=0,007).  

Por fim, a figura 9D ilustra a razão de entradas do intruso nos cantos no dia 10 

do desenho experimental; a ANOVA de duas vias detectou interação significativa entre 

os fatores estresse e tratamento neste dia (p=0,041; F(1,26)=5,894). Especificamente 

para o fator tratamento, o teste ANOVA de duas vias não detectou diferenças 

significativas entre os grupos (Material Suplementar - Quadro 3; p>0,05); mas para o 

fator estresse, o teste ANOVA de duas vias detectou diferenças significativas entre os 
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grupos para este parâmetro (Fig. 9D; p=0,004; F=(1,26)=9,977). O teste de Tukey 

também mostrou que os animais submetidos ao estresse de derrota social passaram mais 

vezes pelos cantos da caixa, em comparação ao grupo controle+veículo (Fig. 9D; 

p=0,001). Finalmente, os animais submetidos ao estresse e tratados com o agonista NOP 

também passaram mais vezes pelos cantos da caixa em comparação ao grupo controle + 

veículo (Fig. 9D; p=0,045). Em relação à comparação dos demais grupos no dia 9, o 

teste de Tukey não detectou diferenças significativamente estatísticas (Material 

Suplementar - Quadro 3) 

Adicionalmente, aplicamos o teste de interação social sete dias após a 

finalização do protocolo de derrota social (dia 17 do desenho experimental). Em relação 

à razão do tempo e razão de entradas na zona de interação, a ANOVA de duas vias não 

detectou interação significativa entre os fatores estresse e tratamento (Fig. 10A, 10B; 

Material Suplementar - Quadro 3; p>0,05 para ambos). Em relação à razão do tempo de 

interação e especificamente para o fator tratamento, a ANOVA de duas vias detectou 

diferenças significativas entre os grupos (Fig. 10A; p=0,024; F(1,26)=5,801), mas para 

o fator estresse, não foi encontrada diferença significativa (Fig. 10A; Material 

Suplementar - Quadro 3; p>0,05). O teste de Tukey também detectou um efeito 

exercido pelo agonista NOP na interação social dos camundongos no dia 17 do desenho 

experimental, uma vez que os animais tratados com o agonista NOP interagiram durante 

menos tempo (menor razão de tempo de interação) com os residentes no aparato quando 

comparado ao grupo controle + veículo (Fig. 10A; p=0,024).  

Em relação à razão de entradas na zona de interação no dia 17 e especificamente 

para o fator tratamento e fator estresse, o teste ANOVA de duas vias não detectou 

diferenças significativa entre os grupos (Fig. 10B; Material Suplementar - Quadro 3; 

p>0,05 para ambos). Em relação à razão do tempo e razão de entradas nos cantos do 

aparato, a ANOVA de duas vias também não detectou interação significativa entre os 

fatores estresse e tratamento quando o teste foi realizado no dia 17 (Fig. 10C, 10D; 

Material Suplementar - Quadro 3; p>0,05 para ambos). Em relação à razão do tempo 

nos cantos e especificamente para o fator tratamento, a ANOVA de duas vias detectou 

diferenças significativas entre os grupos (Quadro 3; p=0,039; F(1,26)=5,846), mas para 

o fator estresse, a ANOVA de duas vias não detectou diferenças significativas entre os 

grupos (Fig. 10C; Material Suplementar - Quadro 3; p>0,05). Em relação à razão de 

entradas nos cantos e especificamente para o fator tratamento, o teste ANOVA de duas 
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vias detectou diferenças significativas entre os grupos neste dia (Fig. 10D; Quadro 3; 

p=0,002; F(1,26)=11,273), mas para o fator estresse, o teste ANOVA de duas vias não 

detectou diferenças significativas entre os grupos (Fig. 10D; Material Suplementar - 

Quadro 3; p>0,05).  

Por fim, o teste de Tukey detectou que os animais tratados com o agonista 

permaneceram mais tempo nos cantos do aparato (maior razão de tempo nos cantos) e 

se moveram mais vezes para esta região (maior razão de entradas nos cantos) quando 

comparado ao grupo controle +veículo no dia 17 (Figs. 10C e 10D; p=0,046 e 0,040 

respectivamente). Interessantemente, os animais apenas tratados com a droga se 

moveram mais vezes para os cantos (maior razão de entradas nos cantos) neste dia 

quando comparado aos animais apenas submetidos ao estresse de derrota social (Fig. 

10D; p=0,028). 

 

 

Fig. 9: Efeito do estresse causado pelo protocolo de derrota social e da administração de 

Ro 65-6570 (1 mg/Kg; ip) na razão teste/habituação do tempo de interação intruso-

residente (A), na razão teste/habituação do número de entradas do intruso na zona de 

interação (B), na razão teste/habituação do tempo de permanência do intruso nos cantos 

do aparato (C), na razão teste/habituação do número de entradas do intruso nos cantos 
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do aparato (D) no teste de interação social. Teste realizado no último dia do protocolo 

de derrota social (dia 10 do desenho experimental). A linha pontilhada (razão de 

interação igual a 1) significa que o tempo gasto ou o número de entradas na sessão teste 

foi igual ao da sessão habituação. Os dados são apresentados como média ± erro padrão 

da média. n = 7; **p<0,01 ou *p<0,05 (ANOVA de duas vias, Teste de Tukey). 

 

Fig. 10: Efeito do estresse causado pelo protocolo de derrota social e da administração 

de Ro 65-6570 (1 mg/Kg; ip) na razão teste/habituação do tempo de interação intruso-

residente (A), na razão teste/habituação do número de entradas do intruso na zona de 

interação (B), na razão teste/habituação do tempo de permanência do intruso nos cantos 

do aparato (C), na razão teste/habituação do número de entradas do intruso nos cantos 

do aparato (D) no teste de interação social. Teste realizado sete dias após a finalização 

do protocolo de derrota social (dia 17 do desenho experimental). A linha pontilhada 

(razão de interação igual a 1) significa que o tempo gasto ou o número de entradas na 

sessão teste foi igual ao da sessão de habituação. Os dados são apresentados como 

média ± erro padrão da média de 7 animais por grupo; *p<0,05 (ANOVA de duas vias, 

Teste de Tukey). 

 

4.1.3 Teste de Suspensão pela Cauda (TSC) 
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As figuras 11A e 11B ilustram o efeito da derrota social e do tratamento com 

agonista NOP na imobilidade dos animais (TSC) no último dia do protocolo de derrota 

social (dia 11 do desenho experimental) e sete dias após a finalização do protocolo (dia 

18 do desenho experimental), respectivamente. Em relação ao teste de suspensão pela 

cauda realizado no dia 11 do desenho experimental, a ANOVA de duas vias não 

detectou interação significativa entre os fatores estresse e tratamento (Material 

Suplementar - Quadro 4; p>0,05).  Especificamente para os fatores estresse e 

tratamento, a ANOVA de duas vias também não detectou diferenças significativas entre 

os grupos (Fig 11A; Material Suplementar - Quadro 4; p>0,05 para ambos).  

No entanto, quando o teste foi realizado oito dias após a finalização do protocolo 

de derrota social (dia 18), a ANOVA de duas vias detectou interação significativa entre 

os fatores estresse e tratamento (Fig. 11B; p=0,047; F=(1,26)=4,788). Especificamente, 

para os fatores independentes isolados, a ANOVA de duas vias detectou diferenças 

significativas para o tratamento (p=0,043; F=(1,26)=5,79) e para o estresse (p=0,048; 

F(1,26)=4,533). O teste de Tukey detectou que o estresse de derrota social aumentou o 

tempo de imobilidade no TSC no dia 18, uma vez que os camundongos estressados + 

veículo apresentaram maior tempo de imobilidade em comparação aos animais controle 

+ veículo (Fig. 11B; p=0,043). Além disso, a administração do agonista do receptor 

NOP (Ro 65-6570) contribuiu para o aumento do tempo de imobilidade no TSC, pois os 

animais controle + tratados apresentaram maior tempo de imobilidade em comparação 

aos animais controle + veículo (Fig. 11B; p=0,036). Finalmente, os animais estressados 

e ao mesmo tempo tratados com a droga também apresentaram maior tempo de 

imobilidade em comparação com o grupo controle+veículo (Fig. 11B; p=0,039). Em 

relação à comparação dos demais grupos, o teste de tukey não detectou diferenças 

estatísticas. Os grupos estressados + veículo, controle + tratados e estressados + tratados 

apresentaram tempo de imobilidade maior do que 100 segundos, enquanto que o grupo 

controle + veículo apresentou um tempo de imobilidade inferior a 50 segundos no dia 

18 do desenho experimental. 
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Fig. 11: Efeito do estresse causado pelo protocolo de derrota social e da administração 

de Ro 65-6570 (1 mg/Kg; ip) no tempo de imobilidade (segundos) no teste de suspensão 

pela cauda. A) Teste realizado um dia após a finalização do protocolo de derrota social 

(dia 11 do desenho experimental) B) Teste realizado oito dias após o protocolo de 

derrota social (dia 18 do desenho experimental). Os dados são apresentados como média 

± erro padrão da média. n = 7; *p<0,05 vs. controle + veículo (ANOVA de duas vias, 

Teste de Tukey). 

4.2 Avaliações do estresse oxidativo no tecido 

4.2.1 Avaliação do nível de Malondialdeídeo e proteínas carboniladas no córtex 

pré-frontal  

Em relação às análises bioquímicas, avaliamos se o estresse de derrota social e o 

tratamento com o agonista Ro 65-6570 contribuíram para o dano oxidativo no tecido 

dos animais. A figura 12A ilustra o efeito da derrota social e tratamento com agonista 

NOP na concentração de Malondialdeídeo (um marcador da lipoperoxidação) no córtex 

pré-frontal dos camundongos. Neste caso, o teste ANOVA de duas vias detectou 

interações significativas entre os fatores tratamento e estresse (p=0,038; 

F=(1,26)=6,779). Especificamente para o fator tratamento e fator estresse, o teste 

ANOVA de duas vias não detectou diferenças significativas entre os grupos (Material 

Suplementar - Quadro 5; p>0,05). O teste de Tukey, por sua vez, detectou aumento na 

concentração do MDA no córtex pré-frontal dos animais estressados + tratados com o 

Ro 65-6570 em comparação com o grupo controle + veículo (p=0,035). No entanto, o 

teste de Tukey não detectou diferenças estatísticas em relação aos demais grupos (Fig. 

12A; Material Suplementar - Quadro 5; p>0,05). 

A figura 12B ilustra o efeito da derrota social e do tratamento com agonista NOP 

na concentração de proteínas carboniladas (um marcador da oxidação proteica) no 
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córtex pré-frontal dos camundongos. Neste caso, o teste ANOVA de duas vias detectou 

interações significativas entre os fatores tratamento e estresse (Fig. 12B; p=0,044; 

F(1,26)=4,895). Especificamente para o fator tratamento, o teste ANOVA de duas vias 

detectou diferenças significativas entre os grupos (Fig. 12B; p=0,039; F=(1,26)=5,706). 

Para o fator estresse, o teste ANOVA de duas vias não detectou diferenças significativas 

entre os grupos (Fig. 12B; Material Suplementar - Quadro 5; p=0,141). O teste de 

Tukey detectou aumento na concentração de grupos carbonilas no córtex pré-frontal dos 

animais estressados + tratados com o Ro 65-6570 em comparação com o grupo controle  

+ tratados (Fig. 12B; p=0,036). O teste de Tukey também detectou um aumento na 

concentração de GC no córtex pré-frontal dos animais estressados + tratados em 

comparação com o grupo controle + veículo (p=0,038). No entanto, o teste de Tukey 

não detectou diferenças estatísticas em relação aos demais grupos (Fig. 12B; Material 

Suplementar - Quadro 5; p>0,05).  

A figura 12C ilustra o efeito da derrota social e tratamento com agonista NOP na 

concentração de proteínas totais no córtex pré-frontal dos camundongos. Nesse caso, o 

teste ANOVA de duas vias não detectou interações significativas entre os fatores 

tratamento e estresse (Material Suplementar - Quadro 5; p>0,05). Especificamente para 

o fator tratamento e estresse, o teste ANOVA de duas vias também não detectou 

diferenças significativas entre os grupos (Fig.12C; Material Suplementar - Quadro 5; 

p>0,05 para ambos).  
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Fig. 12: Efeito do estresse causado pelo protocolo de derrota social e da administração 

de Ro 65-6570 (1 mg/Kg; ip) na concentração de A) Malondialdeídeo B) Grupos 

carbonilas e C) proteínas totais no córtex pré-frontal dos camundongos. Os dados são 

apresentados como média ± erro padrão da média de 7 camundongos por grupo. 

*p<0,05 (ANOVA de duas vias, Teste de Tukey). 

 

4.2.2 Avaliação do nível de Malondialdeídeo e proteínas carboniladas no 

Hipocampo  

A figura 13A ilustra o efeito da derrota social e tratamento com agonista NOP na 

concentração de MDA no hipocampo dos camundongos. Neste caso, o teste ANOVA de 

duas vias não detectou interações significativas entre os fatores tratamento e estresse 

(Material Suplementar - Quadro 5; p>0,05). Especificamente para o fator tratamento e 

fator estresse, o teste ANOVA de duas vias também não detectou diferenças 

significativas entre os grupos (Fig.13A; Material Suplementar - Quadro 5; p>0,05). A 

figura 13B ilustra o efeito da derrota social e tratamento com agonista NOP na 
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concentração de GC no hipocampo dos camundongos. Neste caso, o teste ANOVA de 

duas vias não detectou interações significativas entre os fatores tratamento e estresse 

(Material Suplementar - Quadro 5; p>0,05). Especificamente, para o fator tratamento, o 

teste ANOVA de duas vias detectou diferenças significativas entre os grupos (p=0,007; 

F(1,26)=8,406), mas para o fator estresse, o teste ANOVA de duas vias não detectou 

diferenças significativas entre os grupos (Material Suplementar - Quadro 5; p>0,05).  

O teste de Tukey, por sua vez, detectou diferenças significativas entre os animais 

controle + tratados e controle + veículo em relação à concentração de GC no hipocampo 

(p=0,042), de forma que os animais controle + tratados apresentaram maiores 

concentrações de GC. O teste de Tukey também detectou diferenças significativas entre 

os animais controle + tratados e estressados + veículo em relação à concentração de GC 

no hipocampo (Fig. 13B; p=0,040), de forma que os animais controle + tratados 

apresentaram maiores concentrações de GC no hipocampo. Ou seja, os animais tratados 

com o Ro 65-6570 apresentaram maior quantidade de grupos carbonilas no hipocampo 

em comparação a ambos os grupos de animais tratados com veículo.  

A figura 13C ilustra o efeito da derrota social e tratamento com agonista NOP na 

concentração de proteínas totais no hipocampo dos camundongos. Neste caso, o teste 

ANOVA de duas vias detectou interações significativas entre os fatores tratamento e 

estresse (p=0,032; F(1,26)=5.176). Especificamente para o fator tratamento e fator 

estresse, o teste ANOVA de duas vias não detectou diferenças significativas entre os 

grupos (Material Suplementar - Quadro 5; p>0,05 para ambos). No entanto, o teste de 

Turkey detectou diferenças significativas na concentração de proteínas totais do 

hipocampo entre os animais controle+veículo e os animais estressados+veículo 

(Fig.13C; p=0,041). Adicionalmente, o teste de tukey detectou diferenças entre os 

grupos controle+veículo e controle+tratados (Fig.13C; p=0,046), de forma que os 

animais controle+veículo apresentaram maior concentração de proteínas totais no 

hipocampo. Curiosamente, não observamos diferenças significativas entre os grupos 

tratados + derrota social e controle + veículo (Material Suplementar - Quadro 5; 

p>0,05). 
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Fig. 13: Efeito do estresse causado pelo protocolo de derrota social e da administração 

de Ro 65-6570 (1 mg/Kg; ip) na concentração de A) Malondialdeído B) Grupos 

carbonilas e C) proteínas totais (nmol/mg) no hipocampo dos camundongos. Os dados 

são apresentados como média ± erro padrão da média de 7 camundongos por grupo; 

*p<0,05 vs. veículo (ANOVA de duas vias, Teste de Tukey). 

 

4.2.3 Avaliação do nível de Malondialdeídeo e proteínas carboniladas no soro 

O dano oxidativo no soro dos camundongos submetidos ao estresse de derrota 

social e tratados com o agonista Ro 65-6570 está mostrado na figura 14. Em relação aos 

níveis de MDA no soro, a ANOVA de duas vias detectou interações significativas entre 

os fatores tratamento e estresse (p=0,049; F(1,26)=4,118). Além disso, foi detectada 

diferença significativa para o tratamento (p=0,004; F(1,26)=9,653), mas não para o fator 
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estresse (Material Suplementar - Quadro 5; p>0,05). O teste de Tukey, por sua vez, 

detectou diferenças significativas entre os grupos controle + veículo e controle + 

tratados (p=0,026), de forma que o grupo controle + tratados apresentou maiores 

concentrações de MDA no soro. Além disso, os grupos controle + veículo e estressados 

+ tratados também apresentaram diferenças estatísticas pelo teste de tukey (p=0,015), de 

forma que o grupo estressados + tratados apresentou maiores concentrações de MDA no 

soro. Para os outros grupos, o teste de tukey não detectou diferenças significativas 

(Fig.14; Material Suplementar - Quadro 5; p>0,05). Ou seja, a união dos dois fatores: 

tratamento com o agonista do receptor NOP (Ro 65-6570) e o estresse de derrota social, 

assim como apenas o tratamento com o agonista NOP exerceram efeitos nos lipídeos do 

soro, elevando os níveis de MDA séricos dos camundongos Swiss e contribuindo para a 

peroxidacão lipídica.  

A figura 14B ilustra o efeito da derrota social e tratamento com agonista NOP na 

concentração de grupos carbonilas no soro dos camundongos. Neste caso, o teste 

ANOVA de duas vias não detectou interação significativa entre os fatores tratamento e 

estresse. Especificamente para o fator tratamento e fator estresse, o teste ANOVA de 

duas vias também não detectou diferenças significativas entre os grupos (Material 

Suplementar - Quadro 5; p>0,05). A figura 14C ilustra o efeito da derrota social e 

tratamento com agonista NOP na concentração de proteínas totais no soro dos 

camundongos. Neste caso, o teste ANOVA de duas vias não detectou interação 

significativa entre os fatores tratamento e estresse. Especificamente para o fator 

tratamento e fator estresse, o teste ANOVA de duas vias também não detectou 

diferenças significativas entre os grupos (Material Suplementar - Quadro 5; p>0,05). 
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Fig. 14: Efeito do estresse causado pelo protocolo de derrota social e da administração 

de Ro 65-6570 (1 mg/Kg; ip) na concentração de A) Malondialdeídeo (nmol/mg)  B) 

Grupos carbonilas (nmol/mg) e C) proteínas totais (nmol/mg)  no soro dos 

camundongos. Os dados são apresentados como média ± erro padrão da média de 7 

camundongos por grupo. *p< 0,05 (ANOVA de duas vias, Teste de Tukey). 

 

Figura 15: Sumário gráfico dos resultados. O Estresse de derrota social e a ativação da 

sinalização NOP contribuíram para a peroxidacão lipídica no córtex pré-frontal e no 

soro, oxidação proteica no córtex pré-frontal, aumento da imobilidade no TSC, redução 
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da interação social e da exploração do animal no campo aberto. O receptor NOP por si 

só, esteve relacionado com a oxidação proteica no hipocampo e peroxidacão lipídica no 

soro.
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DISCUSSÃO 

Pesquisas relacionadas aos mecanismos fisiopatológicos da depressão possuem uma 

importância considerável no desenvolvimento de tratamentos mais eficazes. O 

desenvolvimento de novos antidepressivos exige a utilização de modelos animais. 

Quanto à avaliação da eficácia dos antidepressivos em modelos animais, são utilizados 

rotineiramente diversos testes, sendo eles o Teste de Natação Forçada, Teste do Campo 

Aberto e o Teste de Suspensão de Cauda. Estes testes são informativos, desde que sejam 

consideradas as seguintes regras: 1) mais de um teste deve ser utilizado, com resultados 

coerentes; 2) os efeitos secundários das drogas devem ser levados em consideração e 

devem ser adequadamente controlados com testes específicos 3) cada teste e protocolo 

específico deve ser validado com dados de pelo menos um antidepressivo padrão-ouro 

(Sarris et al., 2014).  

Assim, modelos animais é uma ferramenta poderosa na investigação de possíveis 

causas e tratamentos da depressão (Hollis e Kabbaj, 2014). Em um nível pré-clínico, o 

paradigma da derrota social é considerado um dos modelos mais robustos e atraentes de 

doenças relacionadas ao humor induzidas por estresse. Quando comparado a outros 

modelos animais de depressão, tais como o estresse crônico imprevisível ou o teste do 

nado forçado, o paradigma da derrota social possui maior validade de face, preditiva e 

etológica, uma vez que resulta em mudanças comportamentais e neurobiológicas 

duradouras, que mimetizam vários sintomas da depressão humana
 
(Iñiguez et al., 2014). 

O protocolo de derrota social mimetiza um estado de depressão crônica no animal 

devido ao estabelecimento de uma situação diária de estresse. Essas situações de 

estresse resultam das interações indiretas e conflitos sociais hierárquicos entre machos 

de uma espécie
 
(Hollis e Kabbaj, 2014).  

O nível de estresse pode ser determinado pelas características do estímulo estressor, 

como cronicidade, previsibilidade, controlabilidade e gravidade. Nesse contexto, Costa-

Ferreira e colegas explorou a influência da previsibilidade ao comparar o efeito de 

estressores crônicos envolvendo a exposição diária ao mesmo estressor (ou seja, 

homotípico/previsível) com diferentes estímulos aversivos (ou seja, 

heterotípicos/imprevisíveis) (Costa-Ferreira et al., 2019). Protocolos de estresse por 

restrição repetida (RR) é geramente empregado como estressor homotípico, enquanto 

que o estresse variável crônico (VC) é empregado como um estressor heterotípico. Em 

relação ao estresse RR e VC, o primeiro (utilizado em nosso trabalho) evoca mudanças 
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mais severas em parâmetros somáticos e na atividade do eixo HPA. Isto está 

possivelmente relacionado ao processo de habituação no RR, como consequência da 

exposição repetida ao mesmo estressor (Costa-Ferreira et al., 2019).  

Roedores em geral tendem a evitar ambientes novos (Steimer e Driscoll, 2003). 

A exploração de áreas desprotegidas do aparato vem sendo usada para detectar 

comportamentos relacionados à ansiedade em roedores (File, 2001). De fato, roedores 

evitam a atividade na parte central do campo aberto no início do teste e uma maior 

atividade na região central pode indicar uma menor ansiedade nos primeiros minutos de 

exploração do teste. Geralmente, camundongos preferem a periferia do aparato, um 

comportamento chamado de tigmotatismo, sensível ao efeito de ansiolíticos (Prut e 

Belzung, 2003).  

Em nosso estudo, mostramos que no nono dia de tratamento, o estresse de 

derrota social e o agonista do receptor NOP (Ro 65-6570) não foi capaz de exercer 

efeitos significativos na distância total, no centro e na periferia percorrida pelos animais 

no campo aberto, de forma que os animais estressados ou tratados com o Ro 65-6570 

não percorreram menor distância total, no centro e na periferia no aparato, quando 

comparado aos animais controle + veículo (ANOVA de duas vias, teste de tukey). Ou 

seja, o agonista do receptor NOP e o estresse de derrota social não exerceram efeitos na 

distância percorrida pelos animais em nosso estudo (Fig.5; Quadro 1). Possivelmente, 

doses maiores (superiores a 1 mg;kg) poderiam exercer maiores efeitos na locomoção 

dos animais.  

Outro trabalho mostrou que ratos submetidos a 4 semanas de estresse crônico 

leve e imprevisível apresentaram comportamentos depressivos, incluindo diminuição da 

distância percorrida e da velocidade no teste de campo aberto (Xiang et al., 2020). 

Outro estudo mostrou que o estresse induzido por corticosterona resultou em redução do 

tempo gasto na zona central e redução no número de entradas em uma nova zona no 

teste de campo aberto (taxa de exploração), tal como nosso estudo, sugerindo um 

comportamento do tipo depressivo e um efeito ansiolítico nestes animais estressados 

(Xie et al., 2020).  

Nosso estudo não encontrou uma relação significativa entre o estresse sub-

crônico de derrota social, tratamento com Ro 65-6570 e a distância total percorrida 

pelos camundongos Swiss, mas mostrou que o agonista NOP e o estresse de derrota 

social (por si só) podem reduzir a taxa de exploração dos animais (porcentagem da caixa 

que foi explorada). Nesse sentido, a taxa de exploração (parâmetro complementar, 
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Quadro 2) foi menor no grupo de animais estressados ou tratados com a droga (no dia 

16 do desenho experimental) em comparação ao grupo controle + veículo (p<0,05), 

corroborando com o trabalho de Xie e colegas, que também observou uma menor 

exploração entre os animais estressados. Provavavelmente os animais estressados ou 

tratados com o agonista mostraram-se mais desencorajados a conhecer as áreas ainda 

não percorridas do aparato do que andar por áreas já conhecidas no centro e periferia. 

Também sugerimos que o efeito tardio desempenhado pelo estresse e pelo agonista 

NOP na taxa de exploração (e em outros parâmetros) poderia estar associado com o 

feedback negativo inicial no eixo HPA. Estes efeitos (exercidos pelos GC) poderia 

previnir contra certos comportamentos resultantes da ativação desse eixo em um curto 

prazo (Karin et al., 2020). Nesse caso, mudanças rápidas e significativas na taxa de 

exploração na semana 1. 

O teste de campo aberto também é utilizado para avaliar a atividade locomotora 

e exploratória em camundongos e ratos, pois esses dados podem ser um indicativo de 

comportamento do tipo depressivo nesses animais (Crawley e Goodwin, 1980). Desta 

forma, a emocionalidade também pode ser avaliada através do levantamento, ou seja, 

quando o roedor fica apoiado somente nas patas traseiras com a finalidade de explorar o 

ambiente em que o mesmo está inserido. Assim, animais que levantam mais 

frequentemente durante o período de teste são considerados normais, já que a 

exploração é um comportamento típico destes animais (Choleris et al., 2001). Nosso 

estudo mostrou que os animais submetidos ao estresse de derrota social ou tratados com 

a droga (no penúltimo dia do protocolo de derrota social) apresentaram um menor 

comportamento do tipo exploratório (levantamentos) quando comparado aos animais 

veículo+controle (Fig. 7, Quadro 2; p<0,05).  

Podemos sugerir que o levantamento do tipo exploratório dos camundongos 

Swiss pôde ter sido afetado pelo tratamento sub-crônico com o agonista Ro 65-6570 e 

pelo estresse de derrota social após 9 dias de estresse ou tratamento. Pode-se perceber 

que os grupos estressados+veículo, estressados+tratados e controle+tratados 

apresentaram menores contagens de levantamentos quando comparado ao grupo 

controle+veículo no dia 16 (seis dias após a finalização do tratamento e do protocolo de 

derrota social). No entanto, o teste de Tukey não detectou diferenças estatísticas nestes 

casos (Figs. 7C e 7D; Quadro 2, p>0,05).  

Outro estudo avaliou a quantidade de vezes de defecção em camundongos 

submetidos a exercícios físicos. Foi verificado que 6 semanas de exercícios normalizou 
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a defecação nestes animais, o que estaria associado a melhora de comportamentos do 

tipo ansiolítico e depressivo (Tomiga et al., 2019). Outro estudo mostrou que o extrato 

metanólico da Bacopa moniera exerceu efeitos antidepressivos benéficos em 

camundongos, reduzindo o tempo de imobilidade e aumentando a defecação (Mannan et 

al., 2015). Entretanto foi visto neste estudo que o tratamento antidepressivo crônico 

(imipramina e fluoxetina, por mais de 2 semanas, em camundongos com fenótipo 

normal) também afetou a defecação, de forma que estes animais defecavam menos 

devido a obstruções, úlceras e inflamações nos intestinos. Além disso, esses animais 

apresentaram ansiedade elevada, prejudicando a capacidade destes animais em lidar 

com o estresse. Portanto o tratamento antidepressivo crônico em indivíduos sem 

depressão pode resultar em problemas intestinais e ansiedade (Baek et al., 2015). Não 

observamos diferenças significativas entre os grupos em relação à quantidade de bolos 

fecais eliminados pelos animais, sugerindo que o estresse de derrota social e o 

tratamento com o agonista do receptor NOP (durante 10 dias) pode não exercer efeitos 

significativos na defecação dos camundongos Swiss machos, o que deve ser confirmado 

em novos estudos. 

Um importante componente do repertório comportamental de vários animais, 

mas principalmente roedores, é a autolimpeza. Animais, em geral, realizam essa ação 

principalmente para higienização da superfície corporal. Entretanto, a autolimpeza 

também possui um papel na termorregulação, estimulação da pele, comunicação 

química, interação social e redução do estresse (Smolinksy et al., 2009). Esse 

comportamento pode ser afetado pela ação de ansiolíticos e ansiogênicos (Ferré et al., 

2008; Moody et al., 1988). A autolimpeza em roedores segue um padrão seguindo a 

direção cefalocaudal e é composta por quatro fases sequenciais e complexas (Kallueff et 

al., 2007). Há indícios de que, em roedores, a autolimpeza se altera com a presença de 

fatores estressores, ou seja, quanto mais frequente a autolimpeza, mais estressado e 

ansioso o animal (Kalueff e Tuohimaa, 2005).  

Em outro modelo de estresse crônico imprevisível, camundongos apresentaram 

aumento nos tempos de autolimpeza. O Tratamento com a quetamina, por outro lado, 

pode inibir este comportamento (Wang et al., 2018). Outro estudo mostrou que o IFN-

alfa induziu comportamentos depressivos em camundongos, elevando o tempo de 

autolimpeza em camundongos machos albinos. Os anti-inflamatórios não esteroidais 

reduziram o tempo de imobilidade, no entanto, elevaram o tempo de autolimpeza nestes 

animais (Mesripour et al., 2019). Adicionalmente, um estudo avaliou os benefícios da 
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atividade física em camundongos com depressão induzida por peptídeos amiloides. 

Neste contexto, peptídeos Abeta1-40 poderia elevar o tempo de imobilidade, a 

autolimpeza e a defecação dos animais. Essas alterações comportamentais podem ser 

acompanhadas por uma redução nos níveis de fosforilação do BDNF e mTOR 

(Ser2448) maduros no hipocampo. No entanto, a maioria dessas modificações 

comportamentais, incluindo alterações na autolimpeza, defecação e atividades no 

centro, além de deficiências neuroquímicas e estruturais induzidas por Aβ1-40, não 

foram observadas em camundongos submetidos a 4 semanas de exercícios. Ainda 

assim, estes comportamentos parecem ser modulados pela sinalização de BDNF e 

mTOR do hipocampo, bem como pela promoção da proliferação e sobrevivência celular 

no hipocampo (Rosa et al., 2019).  

Em resumo, nossos achados referentes ao teste do campo aberto (distância 

percorrida, tempo, defecação e autolimpeza não são suficientes para sugerir um possível 

efeito do agonista NOP (Ro 65-6570) no comportamento do tipo depressivo dos animais 

e mais testes são necessários para avaliar estes comportamentos nos camundongos 

tratados com a droga. No entanto sugerimos que o Ro 65-6570 e o estresse de derrota 

social (de forma independente um do outro) podem reduzir a exploração dos animais no 

campo aberto, uma vez que o teste de Tukey detectou diferenças significativas na taxa 

de exploração e no número de levantamentos do tipo exploratório no campo aberto, 

sendo a taxa de exploração um parâmetro mais sensível (avaliado pelo Tox Track). 

Além da exploração do espaço, a interação social também é um componente 

comportamental fundamental e adaptativo da biologia de várias espécies. O 

reconhecimento social faz parte da estrutura e estabilidade das redes e relações que 

definem as sociedades. Para os animais, o reconhecimento de coespecíficos pode ser 

importante para manter a hierarquia social e para a escolha do companheiro 

(Vukobradovic et al., 2011). Uma variedade de distúrbios neuropsiquiátricos é 

caracterizada por interrupções no comportamento de reconhecimento e intereção social, 

incluindo depressão, ansiedade, distúrbios do espectro autista, transtorno bipolar, 

transtorno obsessivo-compulsivo e esquizofrenia (Vukobradovic et al., 2011).  

Inicialmente desenvolvido por File e Hyde em 1978, o teste de interação social 

baseia-se nos diferentes comportamentos que roedores machos realizam em uma arena 

iluminada (File e Hyde, 1978). A frequência e o tempo gasto pelos animais em 

diferentes tipos de interação social podem ser classificados em duas categorias de 

comportamentos: comportamentos agressivos (por exemplo, agarrar, chutar, boxear ou 
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morder) e comportamentos não agressivos (por exemplo, cheirar e comportamentos de 

limpeza da face). Durante o teste, observa-se apenas o comportamento de um dos 

animais (animal experimental). Nesse teste, é essencial que os animais sejam 

individualmente aclimatados à arena, pelo menos um dia antes do teste. O aumento na 

interação social é um indicador de efeito ansiolítico, já uma redução da interação social 

pode ser um indicativo de medo e depressão (File e Hyde, 1978). Benzodiazepínicos e 

serotonérgicos aumentam a interação social, enquanto drogas ansiogênicas promovem 

efeito oposto (Cruz e Landeira-Fernandez, 2012).  

Ainda em relação ao teste de interação social, sugere-se um envolvimento do 

circuito glutamatérgico VP-LHb nos comportamentos relacionados à depressão 

induzidos pelo estresse (Liu et al., 2020). A ativação dessa via induziu a suscetibilidade 

ao estresse social, resultando em uma interação social significativamente reduzida e 

aumento do tempo de imobilidade, sugerindo que a ativação do circuito glutamatérgico 

VP-LHb induz o fenótipo do tipo depressivo após estresse social (Liu et al., 2020). 

Resta avaliar por quanto tempo o fenótipo depressivo (induzido pelo estresse de derrota 

social) prevalece. 

Em nosso estudo, observamos que no último dia do protocolo de derrota social, 

o estresse de derrota social e o agonista NOP Ro 65-6560 foram capazes de reduzir a 

interação social dos animais intruso-residente e aumentar a interação com os cantos do 

aparato (Figs. 9B-9D). No entanto, quando o teste foi realizado sete dias após a 

finalização do protocolo de derrota social, observamos que o efeito do estresse de 

derrota social não foi evidenciado; mas, o efeito pró-depressivo desempenhado pelo 

agonista NOP se acentuou (Figs. 9, 10). Portanto, sugerimos que a droga pode exercer 

um efeito prolongado na interação social dos camundongos Swiss, quando comparado 

ao estresse de derrota social, o qual exerceu efeitos apenas na primeira semana do teste 

(logo após os animais terem sido submetidos a uma situação de estresse contínuo). É 

importante destacar que os camundongos apenas tratados com o agonista NOP 

apresentaram significativamente maior frequência de entradas nos cantos do aparato 

quando comparado aos animais apenas submetidos ao protocolo de derrota social (Fig. 

10D), sugerindo que o efeito desempenhado pelo agonista do receptor NOP na interação 

social pode ser independente do estresse ocasionado pelo protocolo de derrota social (e 

talvez superior). 

Ainda em relação ao teste de interação social, para ambos os dias de 

experimento, observamos que o grupo controle + veículo apresentou uma razão de 
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interação superior a 1, enquanto que os demais grupos (estressados, tratados ou ambos) 

apresentaram uma razão de interação menor do que 1 (Figs. 9B, 10A). Adicionalmente, 

o grupo controle + veículo apresentou uma razão de tempo e entradas nos cantos 

inferior a 1, enquanto os demais grupos apresentaram uma razão superior a 1 (Figs. 9C, 

9D, 10C, 10D).  

Corroborando com nossos achados, Browne et al, 2018 mostrou que as relações 

de interação social foram determinadas como: tempo na zona de interação com o 

camundongo (sessão teste) dividido pelo tempo na zona de interação sem o 

camundongo (sessão habituação). Browne dividiu o desempenho de camundongos 

derrotados em 2 categorias: camundongos suscetíveis que exibem evitação social 

pronunciada (taxas de interação<1) e camundongos resilientes que sustentam a 

interação social (taxas de interação>1). Dessa forma, sugerimos um papel do estresse de 

derrota social e do agonista NOP Ro 65-6570 na interação social dos animais, de forma 

que a droga por si só, pode exercer um efeito do tipo pró-depressivo sub-crônico nos 

camundongos Swiss (Figs. 9B-9D; Quadro 3). O teste de interação social corraborou 

com os nossos achados a respeito da exploração observados no teste do campo aberto, 

uma vez que os animais tratados ou estressados exploravam menos o aparato contendo o 

camundongo agressor, indicando que o agonista NOP ou o estresse de derrota social 

podem afetar o comportamento exploratório dos camundongos Swiss. 

Um estudo mostrou que o estresse crônico da derrota social resultou em 

comportamentos semelhantes aos depressivos, incluindo a diminuição da interação 

social, acompanhado por aumento do nível do TLR4 no hipocampo. Além disso, 

camundongos knock out para os receptores TLR2 e TLR4 em conjunto, apresentaram 

melhoria na interação social. No entanto, não se sabe se este efeito desempenhado pelo 

estresse de derrota social prevaleceu após a finalização do teste no experimento de 

Zhang. É importante ressaltar que o knock out do TLR2 e do TLR4 separadamente não 

foi capaz de melhorar a interação social. Dessa forma, o TLR4 em combinação com o 

TLR2 pode participar da modulação da interação social (Zhang et al., 2020), modulando 

comportamentos do tipo ansioso e depressivo. Curiosamente, foi demonstrado que o 

exercício voluntário pode ser mais eficaz do que a fluoxetina em reverter a evitação 

social induzida pelo estresse de derrota social. Assim, o exercício voluntário pode ser 

uma ferramenta eficaz na interação social, podendo prevenir o comportamento 

depressivo ou ansioso induzido pelo estresse de derrota social (Pagliusi et al., 2020). 

Apesar do foco deste estudo consistir na avaliação do comportamento do tipo 
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depressivo, uma redução na interação social também pode caracterizar um 

comportamento do tipo ansioso, o qual está intrinsicamente relacionado com o fenótipo 

depressivo devido principalmente ao envolvimento do eixo HPA e desregulação na 

síntese de monoaminas em ambos os distúrbios (Gotlib et al., 2008). Além disso, 

sugere-se que a via de sinalização do receptor NOP também esteja envolvida em ambas 

as psicopatologias (por mecanismos ainda não conhecidos) (Gavioli et al., 2018; Zhang 

et al., 2015). 

Desde sua introdução em 1985, o teste de suspensão da cauda tornou-se um dos 

modelos mais amplamente utilizados para avaliar a atividade antidepressiva em 

camundongos. O teste baseia-se no fato de que os animais submetidos a um 

determinado estresse, ao serem suspensos pela cauda, desenvolvem uma postura imóvel 

uma vez que não possuem motivação para tentar escapar da situação imposta pelo 

pesquisador (Steru et al., 1985). Vários medicamentos antidepressivos tais como 

imipramina e fluoxetina, revertem a imobilidade e promovem a ocorrência de 

comportamentos relacionados à fuga. Dessa forma, espera-se que drogas que ativam 

receptores associados aos processos fisiopatológicos da depressão reduzam a 

mobilidade dos animais (Rodrigues et al., 2002). 

Nosso trabalho mostrou que oito dias após o protocolo de derrota social, o estresse 

aumentou o tempo de imobilidade dos camundongos Swiss submetidos ao teste de 

suspensão pela cauda, que está relacionado à tentativa do animal de escapar de uma 

situação de perigo (Fig. 11). Além disso, a administração do agonista do receptor NOP 

(concomitante ou não ao estresse) também resultou no aumento do tempo de 

imobilidade no teste de suspensão pela cauda (Fig.11; Quadro 4), o que pode ser 

interpretado como um efeito pró-depressivo sub-crônico isolado da droga, mostrado 

também no teste de interação social e na taxa de exploração do campo aberto (6-8 dias 

após a finalização do tratamento). 

Mais uma vez sugerimos que o efeito do agonista Ro-656570 pode ter sido 

intensificado com o tempo (tal com no teste de interação social), mesmo após o 

interrompimento do tratamento durante 10 dias, uma vez que os animais tratados 

tiveram a imobilidade reduzida de forma significativa apenas na segunda semana do 

teste (oito dias após finalizar a administração). Diferente do teste de interação social, no 

qual o estresse isoladamente exerceu alguns efeitos significativos apenas na primeira 

semana (logo após a finalização do protocolo de derrota social), no teste de suspensão 

pela cauda observamos um efeito do estresse na imobilidade dos animais na segunda 
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semana de teste. Sugerindo que o estresse de derrota social, por so só, não exerce efeitos 

prolongados na interação social dos animais (Figs. 9, 10), mas pode exercer efeitos 

prolongados na imobilidade dos animais no TSC (Fig,11; Quadro 4). 

Um outro trabalho mostrou que após o tratamento com a corticosterona durante seis 

semanas, os camundongos também exibiram comportamentos semelhantes à depressão, 

identificado pelo teste de suspensão pela cauda, teste de natação forçada e teste do 

campo aberto (Xie et al., 2020). Animais expostos a uma dieta rica em gordura também 

exibiram comportamentos semelhantes à depressão, identificados pelo aumento da 

imobilidade no teste de suspensão pela cauda (Zhou et al., 2019). O polissacarídeo 

extraído da Lonicera japonica (em pequenas doses) foi sugerido como potencial 

antidepressivo ao reduziu drasticamente o tempo de imobilidade dos camundongos 

deprimidos no TSC. No entanto, este macromolécula não aumentou significativamente 

o tempo destes animais no centro do campo aberto (Liu et al., 2019b). Em nosso 

trabalho também observamos que o agonista do receptor NOP exerceu efeitos no tempo 

de imobilidade no TSC, no entanto não foi capaz de modificar o tempo no centro (e 

periferia) do CA; ao contrário do estresse, o qual alterou o tempo dos animais no centro 

do aparato, apesar deste efeito ter sido temporário. Provavelmente, a pequena dose 

utilizada do agonista não foi suficiente para exercer o mesmo efeito (do tipo depressivo) 

observado entre os animais estressados. Sugerimos que doses maiores do agonista NOP 

poderiam modificar o padrão desses resultados, já que notamos uma tendência da 

distância no centro ser reduzida quando os animais são submetidos ao tratamento com a 

droga.  

Nossos achados também não mostraram diferenças significativamente estatísticas 

em relação ao tempo de imobilidade no campo aberto, apenas no TSC, para o qual 

encontramos um aumento no tempo de imobilidade nos animais estressados + veículo, 

controle + tratados e estressados + tratados, em comparação aos animais controle + 

veículo. Sugerimos que o efeito isolado do agonista NOP Ro 65-6570 na imobilidade 

dos animais não é superior ou inferior ao efeito isolado desempenhado pelo estresse de 

derrota social, já que não encontramos diferenças estatísticas entre estes grupos. No 

entanto, o tratamento com a droga (por si só) pode exercer um efeito do tipo pró-

depressivo sub-crônico (observado uma semana após o fim do tratemento, mas não na 

semana na qual foi realizada a administração do agonista). Como a ativação da 

sinalização do receptor NOP pode atenuar a dependência a drogas em modelos animais, 

sugerimos que o efeito tardio observado após a administração do Ro-656570 
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(especialmente no TIS e TSC) não está relacionado à abstinência a droga (Ciccocioppo 

et al., 2014, Zaveri, 2011).  

A administração do ligante peptídico natural do NOPR ou o agonista sintético Ro 

64-6198 demonstrou bloquear os efeitos recompensadores da cocaína, morfina, 

anfetaminas e álcool em vários modelos comportamentais de recompensa e reforço de 

drogas (Ciccocioppo et al., 2014; Cippitelli et al., 2016; Zaveri et al., 2018). A 

administração da N/OFQ também demonstrou reduzir os níveis de dopamina 

estimulados por drogas nas vias mesolímbicas e o sistema NOP-N/OFQ foi 

particularmente bem examinado em modelos animais de abuso de álcool. A eficácia do 

opioide de ação mista (Buprenorfina) na atenuação do consumo de álcool em humanos e 

em modelos animais que preferem álcool em doses elevadas foi atribuída à atividade 

agonista parcial do receptor NOP. Assim, agonistas do receptor NOP podem ser 

utilizados como medicamentos para abuso de drogas e vício (Zaveri et al., 2018). No 

entanto, a fisiopatologia da dependência é complexa e a farmacoterapia precisa abordar 

todas as fases da dependência de substâncias (desejo, abstinência, recaída). Mais 

estudos são necessários para estabelecer claramente como os agonistas  NOP podem 

atenuar o processo de dependência de drogas (Cippitelli et al., 2016; Zaveri, 2011; Li et 

al. 2019). 

A liberação mais prolongada de glicocorticoides (por 2 semanas) através da ativação 

do eixo HPA pode estar afetando a mobilidade dos animais de forma significativa. Um 

trabalho mostrou que o feedback negativo exercido pelos glicocorticoides liberados 

cronicamente, é capaz de proteger contra alguns efeitos fisiológicos resultantes da 

ativação do eixo HPA, incluindo mudanças rápidas e significativas na mobilidade dos 

animais após uma entrada de estresse psicológico (Karin et al., 2020a; Karin et al., 

2020b). De fato, essas mudanças significativativas na mobilidade dos animais (TSC) 

puderam ser observadas apenas após 18 dias desde o início do estresse psicológico e;ou 

tratamento, embora o estresse de derrota social não tenha afetado significativamente a 

interação social dos animais de forma prolongada (após uma semana sem estresse 

psicológico) por mecanismos ainda não reconhecidos. 

Além dos testes comportamentais, análises bioquímicas, incluindo a avaliação 

do estresse oxidativo, podem ser valiosas para informar a respeito de mudanças 

fisiológicas em diversas doenças e frente à administração de diversas drogas. É 

importante destacar que os radicais livres podem ser gerados por vários mecanismos, 

tais como a excitotoxicidade do glutamato, excesso de ferro livre, inflamação e reações 
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imunológicas. Os danos induzidos pelos radicais livres parecem ser os principais 

candidatos à patogênese de muitas condições, estando o cérebro sob risco de diversas 

consequências de curto a longo prazo (Panfoli et al., 2018). No entanto, as EROs, em 

quantidades controladas, têm um papel fisiológico relevante. Em um trabalho, o nível de 

estresse oxidativo aumentou progressivamente no córtex do rato em desenvolvimento, 

regulando o comportamento dos progenitores radiais da glia (RGPs) e a neurogênese. 

Porém, à medida que o desenvolvimento avança, inúmeras vias genéticas ligadas às 

EROs resultam em mudanças drásticas nos RGPs (Chui et al., 2020).  

Além disso, a remoção seletiva do PRDM16, um regulador da transcrição 

altamente expresso em RGPs, eleva o nível de EROs e induz a expressão de genes 

responsivos ao estresse oxidativo. Coincidindo com um nível aumentado de estresse 

oxidativo, o comportamento dos RGPs é alterado, levando à geração anormal de 

neurônios da camada profunda e superficial. Entretanto, a expressão da catalase 

mitocondrial direcionada para reduzir os níveis de EROs, suprime significativamente os 

defeitos corticais causados pela remoção do PRDM16 (Chui et al., 2020). Juntos, esses 

resultados sugerem que o estresse oxidativo em níveis controlados regula ativamente o 

comportamento dos RGPs, garantindo a neurogênese adequada no córtex dos 

mamíferos. 

O cérebro possui alta concentração de ácidos graxos poliinsaturados, os quais 

estão relacionados com uma cascata auto-propagadora de peroxidação lipídica e 

destruição molecular. Algumas evidências sugeriram que o MDA, como marcador da 

peroxidação lipídica, desempenha um papel importante na modulação da depressão 

(Diniz et al., 2018). Um trabalho mostrou que há uma correlação positiva entre os 

comportamentos do tipo ansioso e depressivo (no teste de suspensão pela cauda) e os 

níveis de MDA no córtex pré-frontal e hipocampo de camundongos (Ghazizadeh et al., 

2020). Outro trabalho mostrou que o pré-tratamento de camundongos com matrina (50 

mg/kg ip) notavelmente melhorou o comportamento do tipo depressivo induzido por 

tetracloreto de carbono, como é evidente a partir dos resultados do teste de campo 

aberto, teste de labirinto em cruz elevado, teste de natação forçada e teste de suspensão 

da cauda. Além disso, a matrina inibiu o estresse oxidativo, aumentando os níveis de 

glutationa reduzida (GSH), catalase (CAT), glutationa-S-transferase (GST) e 

diminuindo o nível de MDA e nitrito no córtex pré-frontal e hipocampo dos 

camundongos (Khan et al., 2019). 
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Em relação á peroxidação lipídica, neste trabalho observamos um aumento na 

concentração do MDA no córtex pré-frontal dos animais estressados + tratados com o 

Ro 65-6570 em comparação com o grupo controle + veículo (Fig.11). Além disso, o 

tratamento com o agonista Ro 65-6570 e o estresse de derrota social, assim como 

apenas o tratamento com o agonista, exerceram efeitos nos lipídeos do soro, elevando os 

níveis de MDA séricos (em comparação com o grupo controle + veículo; Fig.13). Dessa 

forma, sugerimos um papel do agonista do receptor NOP na peroxidação lipídica no 

córtex pré-frontal e soro, um achado que pode estar relacionado com a depressão, uma 

vez que a neurogênese pode estar sendo afetada. Em relação ao MDA no hipocampo, o 

grupo controle+veículo foi o que apresentou menores concentrações deste marcador da 

peroxidação lipídica (quando comparado a todos os outros grupos), no entanto, este 

achado não foi acompanhado de significância estatística pelo teste de tukey. 

Resultados indicaram que níveis elevados de MDA estavam relacionados a um 

maior risco de sintomas de depressão durante a retirada precoce da metanfetamina 

(METH). O desequilíbrio no estresse oxidativo, em particular na peroxidação lipídica e 

nas defesas antioxidativas, estão associados com a depressão tardia e com o 

comprometimento cognitivo. Intervenções com o objetivo de reduzir os danos do 

estresse oxidativo podem ter um efeito neuroprotetor em potencial para indivíduos com 

depressão (Luan et al., 2018). Além disso, Maes e colegas relataram que os níveis de 

anticorpos IgG sérico contra o LDL oxidado e anticorpos IgM contra os ácidos oleico e 

azelaico modificados por MDA aumentaram na depressão. A defesa antioxidante 

reduzida na depressão sugere que os suplementos antioxidantes podem ser úteis no 

tratamento clínico. Uma meta análise também encontrou níveis de MDA elevados em 

pacientes deprimidos quando comparado aos controles e a terapia antidepressiva reduziu 

as concentrações de MDA sérico (Liu et al., 2015), corroborando com nossos achados a 

respeito dos níveis de MDA mais elevados no soro e CPF de camundongos submetidos 

ao estresse de derrota social tratados com o agonista Ro-65-6570 (Fig. 11).  

Os grupos carbonila também podem ser marcadores úteis do estresse crônico em 

homens e mulheres com depressão, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e 

depressão concomitante ao TEPT. GCs podem ser utilizados no diagnóstico inicial e 

avaliar a gravidade da doença, pois alterações em seus níveis podem mostrar uma 

resposta biológica ao estresse oxidativo característico da depressão (Ogłodek, 2017). 

Um estudo mostrou que as células de indivíduos com TDM possuíam níveis elevados de 

proteínas carboniladas. No entanto, essa elevação pode não ser explicada por uma 
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redução na expressão da glutationa redutase ou glutationa total em pacientes deprimidos 

(Gibson et al., 2012).  

Em nosso estudo, encontramos maiores concentrações de GC no córtex pré-

frontal dos animais estressados + tratados com o agonista NOP em comparação ao 

grupo veículo+controle, corroborando com os achados a respeito da participação da 

oxidação proteica na depressão e sugerindo que o agonista NOP Ro 65-6570, 

juntamente com o estresse de derrota social, pode estar associado com este achado 

relacionado a depressão nos camundongos Swiss. Vale ressaltar que apenas os dois 

fatores em conjunto (estresse e tratamento) exerceram efeito significativo em relação à 

oxidação proteica no CPF. Ou seja, o tratamento com a droga ou o estresse, por si só, 

não foram capazes de atuar de forma independente na oxidação proteica do córtex pré-

frontal. Não encontramos diferenças significativas em relação à concentração de 

proteínas totais no córtex pré-frontal entre os grupos de animais avaliados. Mais estudos 

são necessários para verificar o papel do agonista NOP no estresse oxidativo no córtex 

pré-frontal.  

Verificamos que os animais tratados com o Ro 65-6570 apresentaram maior 

quantidade de grupos carbonilas no hipocampo em comparação aos grupos tratados com 

veículo. Este dado sugere o agonista NOP exerce um efeito maior na oxidação proteica 

do hipocampo, uma região bastante associada com o transtorno depressivo. Vale 

ressaltar que o hipocampo está envolvido com as memórias emocionais. É importante 

avaliar também a região e a via hipocampal mais afetada frente à administração do 

agonista Ro 65-6570. 

Também foram detectadas menores concentrações de proteínas totais no 

hipocampo entre os animais submetidos ao protocolo de derrota social ou tratados com 

a droga em comparação ao grupo veículo + controle, mesmo que este tratamento tenha 

elevado a concentração de proteínas carboniladas. Sugerimos, portanto, que o agonista 

NOP Ro 65-6580 pode elevar a concentração de GC no hipocampo dos animais, mesmo 

reduzindo significativamente a quantidade de proteínas totais nesta região (Fig. 13), 

exercendo efeitos de forma independente do estresse de derrota social. No entanto, não 

se sabe ainda se a oxidação proteica poderia reduzir significativamente a quantidade de 

proteínas totais no hipocampo de animais. 

Por fim, o método de Lowry não encontrou diferenças significativas em relação 

à concentração de proteínas totais no soro entre os grupos de animais incluídos na 

pesquisa. Também não encontramos diferenças significativas entre os grupos em 
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relação às concentrações de proteínas carboniladas do soro (Fig.13). Dessa forma, 

sugerimos que o agonista NOP e o estresse de derrota social podem não afetar 

significativamente a quantidade e a carbonilação de proteínas no soro dos 

camundongos. No entanto, novas análises são necessárias para verificar este resultado.  

Uma pesquisa mostrou que o dano oxidativo das proteínas está correlacionado 

com o grau de depressão pós-AVC, enquanto que as alterações nitrativas não mostram 

nenhuma correlação. Neste contexto, houve uma correlação positiva entre a 

concentração de grupos carbonilas e a escala de Depressão Geriátrica e uma correlação 

negativa entre o grau de depressão e a concentração de grupos -SH ou atividade da 

catalase, considerados antioxidantes (Cichoń et al., 2015). Outro trabalho mostrou que 

os exercícios aquáticos resultaram na diminuição da carbonilação em proteínas e no 

aumento da glutationa e da SOD no sangue de indivíduos deprimidos, melhorando o 

humor destes participantes (Silva et al., 2019). Entre as limitações de nosso estudo se 

encontra a quantidade limitada de sangue dos animais, de forma que não houve 

quantidade suficiente de soro para medição de antioxidantes (tais como a SOD e a 

catalase) nos animais.  

As vias regulatórias que ligam a inflamação e a produção de EROs estão além 

dos fatores de transcrição. Especificamente, a geração de EROs é fortemente regulada 

por sinais inflamatórios, como a proteína ROS de Resposta Negativa (NRROS), 

altamente expressa no sistema imune e também detectada no cérebro. Essa proteína é 

responsável pela degradação de NOX2, uma das subunidades do complexo NADPH 

oxidase, por meio da qual um grande número de EROs são produzidos em resposta a 

estímulos inflamatórios (Bakunina et al., 2015). Nosso estudo sugere uma influência do 

estresse oxidativo no SNC (CPF e hipocampo) dos animais estressados e tratados com o 

agonista NOP, resta verificar se este estresse oxidativo também resultou em alterações 

nas concentrações das citocinas inflamatórias. 

O estudo de Liu e colegas mostrou uma regulação negativa de NRROS em 

células fagocíticas que expressavam elevados níveis de interferon-γ e em camundongos 

tratados com lipopolissacarídeos (Liu et al., 2013). A regulação negativa de NRROS 

levou a níveis aumentados de EROs, enquanto que o knockdown desta enzima em 

células dendríticas contribuiu para a ativação de NF-κB, mesmo na ausência de 

qualquer estimulação inflamatória. Assim, a inflamação crônica em pacientes 

deprimidos pode diminuir a regulação de NRROS, resultando, portanto, em um 

aumento nos níveis de ROS e, via feedback positivo, uma estimulação adicional da 
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cascata inflamatória (Liu et al., 2013). Os mecanismos pelos quais a ativação da 

sinalização NOP poderia contribuir para o estresse oxidativo ainda não são 

reconhecidos; no entento, sugere-se que vias envolvidas na inflamação pode 

desempenhar um papel importante em ambos os processos. Por exemplo, a via MAPK 

está envolvida no estresse oxidativo, no processo inflamatório e pode ser ativada 

mediante a sinalização NOP, reduzindo a liberação de neurotransmissores (Frazier et al., 

2012; Fukuda et al., 1998; Son et al., 2011).  

Nesse sentido, modificações oxidativas das proteínas de sinalização da MAPK, 

assim como a inativação ou degradação destas proteínas podem fornecer mecanismos 

plausíveis para ativação das vias de MAPK por EROs (Son et al., 2011). Além disso, a 

via MAPK e proteínas G estão envolvidas na resposta inflamatória, bem como na via 

PGE induzida pela COX-2 (Frazier et al., 2012). Adicionalmente, a fosfolipase A2 

(ativada mediante sinalização NOP) também esteve envolvida com o estresse oxidativo 

e neurodegeneração em cérebros de ratos (Moon et al., 2014), assim como esteve 

envolvida na função de células inflamatórias, regulando a síntese de citocinas 

inflamatórias (Yedgar e Shoseyov, 2006). Por fim, a adenilil ciclase (também envolvida 

com a ativação da sinalização NOP), é capaz de induzir o estresse oxidativo pela 

regulação da transcrição da superóxido dismutase de manganês através da via 

SIRT1/FoxO3a (Lai et al., 2013), enquanto que a inibição da adenilil ciclase protege 

contra o estresse oxidativo (Vatner et al., 2015). Por outro lado, a proteína 1 associada à 

adenilil ciclase (CAP1) está envolvida com a modulação da ação inflamatória dos 

monócitos. A resistina humana se liga diretamente a CAP1 em monócitos e regula 

positivamente a concentração de cAMP, a atividade da proteína quinase A (PKA) e a 

transcrição relacionada ao NF-κB de citocinas inflamatórias (Lee et al., 2014).  

Dessa forma, sugerimos que os mecanismos pelos quais o receptor NOP pode 

estar envolvido com o estresse oxidativo seria a regulação positiva da via MAPK, assim 

como a indução de moléculas em comum à sinalização do receptor e também 

envolvidas com o dano oxidativo celular, entre elas a fosfolipase A2 e a adenilil ciclase. 

Spiers e colegas mostraram que o estresse de derrota social, ao induzir a ativação do 

eixo HPA, também pode estar relacionado com o estresse oxidativo (Spiers et al., 2015). 

No entanto, sugerimos que em alguns casos o receptor NOP é capaz de atuar 

independentemente do estresse de derrota social devido a sua participação em outras 

vias (além do eixo HPA) envolvidas no estresse oxidativo. Por outro lado, a derrota 

social não foi capaz de atuar isoladamente na indução da oxidação celular, sugerindo 
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um papel da MAPK, fosfolipase A2 e adenilil cliclase (relacionadas com a ativação do 

receptor NOP) especialmente na peroxidação lipídica no soro e oxidação proteica do 

hipocampo. Dessa forma, a indução destas vias em conjunto (HPA e MAPK, por 

exemplo) poderia contribuir para um estresse oxidativo mais pronunciado no soro e 

tecido dos animais.   

Pesquisas acerca do papel do receptor NOP em processos oxidativos e 

inflamatórios possuem relevância considerável na compreensão das possíveis causas da 

depressão, assim como também se faz essencial a avaliação dos efeitos dos antagonistas 

NOP na reversão do comportamento do tipo depressivo. Dessa forma, antagonistas NOP 

podem ser potenciais alvos farmacológicos em transtornos de humor, induzidos ou não 

por estresse.  Nesse contexto, Post e colegas mostraram que o bloqueio do receptor 

NOP (utilizando o antagonista LY2940094) resultou em comportamentos do tipo 

antidepressivo em roedores e foi bem tolerado (Post et al., 2015). Adicionalmente, 

Medeiros e colegas mostraram que outros antagonistas do NOPR (UFP-101, icv e SB-

612111) contribuíram para uma melhora no humor de animais tratados com LPS 

(Medeiros et al., 2015). 

Os achados deste trabalho sugerem que o estresse de derrota social pode afetar a 

interação dos animais logo após uma situação de estresse psicológico subcrônico, assim 

como pode afetar o tempo de imobilidade e taxa de interação após certo período de 

ativação do eixo HPA. Estes achados comportamentais podem indicar um 

comportamento do tipo depressivo no animal. De fato, o estresse de derrota social 

também pode facilitar a aquisição do comportamento do tipo depressivo através da 

indução do estresse oxidativo celular no CPF. Por fim, a ativação da sinalização do 

receptor NOP pode estar relacionada com o comportamento do tipo depressivo 

subcrônico, especialmente afetando a taxa de exploração, interação social e tempo de 

imobilidade no TSC, através da estimulação das vias envolvidas no estresse oxidativo, 

em especial a oxidação proteica no hipocampo. É importante ressaltar que a ativação do 

receptor NOP pode, em alguns casos, desempenhar efeitos de forma independente do 

estresse de derrota social. No entanto sugerimos que o estresse crônico psicológico e a 

ativação do receptor NOP podem compartilhar vias metabólicas em comum, entre elas, 

a ativação do eixo HPA (afetando a mobilidade dos animais e ativando vias envolvidas 

no estresse oxidativo, contribuindo em especial para a peroxidacão lipídica no CPF e no 

soro) .  
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CONCLUSÃO 

Em resumo, este trabalho sugere que o estresse de derrota social e a ativação da 

sinalização do receptor NOP podem facilitar a aquisição do comportamento depressivo 

sub-crônico em animais, observado principalmente através do teste de interação social e 

teste de suspensão pela cauda. No teste do campo aberto, o estresse de derrota social e a 

ativação do receptor NOP (de forma independente) também afetou o comportamento do 

tipo exploratório dos animais, avaliados através da taxa de exploração e levantamentos. 

No teste de interação social e no teste de suspensão pela cauda, a droga exerceu efeitos 

significativos oito e nove dias após a finalização do tratamento, respectivamente, 

sugerindo que, em alguns casos, o efeito depressivo sub-crônico da ativação do receptor 

NOP (prevalente na segunda semana após administração da droga) pode ser 

independente do efeito de estresse de derrota social. Além disso, o estresse de derrota 

social e a ativação do receptor NOP podem estar relacionados com a peroxidação 

lipídica no sangue e córtex pré-frontal e oxidação proteica no córtex pré-frontal. Em 

relação ao estresse oxidativo no hipocampo (oxidação proteica) e no soro (peroxidacão 

lipídica), sugerimos que a droga pode exercer efeitos de forma independente do estresse 

de derrota social, o que não é o caso do estresse oxidativo no CPF, onde apenas os dois 

fatores atuaram em conjunto. Esses achados indicam um perfil pró-depressivo sub-

crônico induzido pela ativação da sinalização do receptor NOP, algumas vezes 

independentemente da presença do agente estressante. A ativação do receptor NOP pode 

prejudicar a transmissão monoaminergica central e ativar o eixo HPA em situações de 

estresse, mas também pode estar envolvida em outros mecanismos, tais como ativação 

de vias envolvidas no estresse oxidativo celular, contribuindo para a patofisiologia da 

depressão. A relação entre a ativação da sinalização do receptor NOP e a concentração 

de produtos de danos oxidativos celulares ainda não havia sido verificada em outros 

estudos.  
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

 

Quadro 1: Efeito do estresse de derrota social e do tratamento com o agonista do receptor NOP Ro 65-6570 (1 

mg/kg, ip, durante 10 dias) na distância total, no centro e na periferia (metros), além de no tempo gasto no 

centro e periferia do campo aberto (segundos). Valores de F e P calculados para os parâmetros avaliados 

através da ANOVA de duas vias seguida do teste de Tukey. (Grupos experimentais: 1- Controle + veículo; 2- 

Derrota social + veículo; 3- Ro 65-6570 + controle; 4- Ro 65-6570 + derrota social). Valores em negrito 

correspondem aos valores de p com diferenças estatísticas encontradas. Testes realizados levando em 

consideração um intervalo de confiança (IC) igual à 95%, k igual a 2 grupos, n total igual a 28 animais e graus 

de liberdade (GL) igual à 1 para (k-1) e 26 para (n-k). 

ANOVA 

de duas 

vias 

Distância total 

(m)  

Distância no 

centro (m)  

Distância na 

periferia (m) 

Tempo no centro 

(s)  

Tempo na periferia 

(s) 

CAMPO ABERTO - DIA 9 

Fator 

tratamento 

p=0,112 

F(1, 26)=2,70 

p=0,051 

F(1, 26)=4,18 

 

p=0,255 

F(1, 26)=1,35 

p=0,946 

F(1, 26)=0,004 

p=0,266 

F(1, 26)=1,29 

Fator 

estresse 

p=0,366 

F(1, 26)=0,848 

p=0,716 

F(1, 26)= 0,135 

p=0,220 

F(1, 26)= 1,58 

p=0,077 

F(1, 26)= 3,41 

p=0,08 

F(1, 26)=3,27 

Fator 

tratamento 

+ Fator 

estresse 

p=0,09 

F(1, 26)=3,09 

p=0,404 

F(1, 26)=0,719 

 

p=0,03 

F(1, 26)=5,24 

p=0,01 

F(1, 26)=6,94 

p=0,02 

F(1, 26)=5,72 

CAMPO ABERTO - DIA 16 

Fator 

tratamento 

p=0,558 

F(1, 26)=0,352 

p=0,492 

F(1, 26)=0,486 

p=0,615  

F(1, 26)=0,258 

p=0,873 

F(1, 26)=0,025 

p=0,617 

F(1, 26)=0,256 

Fator 

estresse 

p=0,276 

F(1, 26)=1,242 

p=0,433 

F(1, 26)=0,633 

p=0,207 

F(1, 26)=1,681 

p=0,479 

F(1, 26)=0,515 

p=0,504 

F(1, 26)=0,458 

Fator 

tratamento 

+ Fator 

estresse 

p=0,087 

F(1, 26)=3,178 

p=0,107 

F(1, 26)=2,790 

p=0,082 

F(1, 26)=3,279 

p=0,382 

F(1, 26)=0,792 

p=0,110 

F(1, 26)=2,752 

Post-Hoc 

(Teste de 

Tukey) 

Distância total 

(m), p-value 

(teste de tukey) 

Distância no 

centro (m), p-

value (teste de 

tukey) 

Distância na 

periferia (m), p-

value (teste de 

tukey) 

Tempo no centro 

(s), p-value (teste 

de tukey) 

Tempo na periferia 

(s), 

p-value (teste de 

tukey) 

CAMPO ABERTO - DIA 9 

Controle + 

veículo (1) 

Média: 14,88 

p-value 1-2: 0,933 

p-value 1-3: 0,102 

p-value 1-4: 0,955 

Média: 5,30 

p-value 1-2: 0,986 

p-value 1-3: 0,199 

p-value 1-4: 0,641 

Média: 9,58 

p-value 1-2: 0,884 

p-value 1-3: 0,095 

p-value 1-4: 0,999 

Média: 260,79 

p-value 1-2: 0,943 

p-value 1-3: 0,250 

p-value 1-4: 0,597 

Média: 306,30 

p-value 1-2: 0,975 

p-value 1-3: 0,086 

p-value 1-4: 0,963 

Derrota 

social + 

veículo (2) 

Média: 13,91 

p-value 2-1: 0,933 

p-value 2-3: 0,291 

p-value 2-4: 0,999 

Média: 5,04 

p-value 2-1: 0,986 

p-value 2-3: 0,342 

p-value 2-4: 0,831 

Média: 8,86 

p-value 2-1: 0,884 

p-value 2-3: 0,339 

p-value 2-4: 0,855 

Média: 282,07 

p-value 2-1: 0,943 

p-value 2-3: 0,539 

p-value 2-4: 0,290 

Média: 299,79 

p-value 2-1: 0,975 

p-value 2-3: 0,186 

p-value 2-4: 0,810 

Ro 65-

6570 + 

controle 

(3) 

Média: 10,92 

p-value 3-1: 0,102 

p-value 3-2: 0,291 

p-value 3-4: 0,256 

Média: 3,74 

p-value 3-1: 0,199 

p-value 3-2: 0,342 

p-value 3-4: 0,825 

Média: 7,18 

p-value 3-1: 0,095 

p-value 3-2: 0,339 

p-value 3-4: 0,083 

Média: 333,73 

p-value 3-1: 0,250 

p-value 3-2: 0,539 

p-value 3-4: 0,02 

Média: 266,81 

p-value 3-1: 0,086 

p-value 3-2: 0,186 

p-value 3-4: 0,031 

Ro 65-

6570 + 

derrota 

social (4) 

Média: 14,04 

p-value 4-1: 0,955 

p-value 4-2: 0,999 

p-value 4-3: 0,256 

Média: 4,40 

p-value 4-1: 0,641 

p-value 4-2: 0,831 

p-value 4-3: 0,825 

Média: 9,64 

p-value 4-1: 0,999 

p-value 4-2: 0,855 

p-value 4-3: 0,083 

Média: 212,76 

p-value 4-1: 0,597 

p-value 4-2: 0,290 

p-value 4-3: 0,02 

Média: 313,84 

p-value 4-1: 0,963 

p-value 4-2: 0,810 

p-value 4-3: 0,031 
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CAMPO ABERTO - DIA 16 

Controle + 

veículo (1) 

Média: 15,90 

p-value 1-2: 0,964  

p-value 1-3: 0,355 

p-value 1-4: 0,982 

Média: 5,76 

p-value 1-2: 0,925 

p-value 1-3: 0,358  

p-value 1-4: 0,999 

Média: 10,15 

p-value 1-2: 0,983 

p-value 1-3: 0,376 

p-value 1-4: 0,943 

Média: 282,67 

p-value 1-2: 0,670 

p-value 1-3: 0,954 

p-value 1-4: 0,097 

Média: 306,94 

p-value 1-2: 0,898 

p-value 1-3: 0,435 

p-value 1-4: 0,999 

Derrota 

social + 

veículo (2) 

Média: 14,28 

p-value 2-1: 0,964 

p-value 2-3: 0,627 

p-value 2-4: 0,834 

Média: 4,89 

p-value 2-1: 0,925 

p-value 2-3: 0,718 

p-value 2-4: 0,900 

Média: 9,38 

p-value 2-1: 0,983 

p-value 2-3: 0,586 

p-value 2-4: 0,793 

Média: 222,91 

p-value 2-1: 0,670 

p-value 2-3: 0,924 

p-value 2-4: 0,878 

Média: 295,40 

p-value 2-1: 0,898 

p-value 2-3: 0,836 

p-value 2-4: 0,846 

Ro 65-

6570 + 

controle 

(3) 

Média: 10,11 

p-value 3-1: 0,355 

p-value 3-2: 0,627 

p-value 3-4: 0,198 

Média: 3,42 

p-value 3-1: 0,358 

p-value 3-2: 0,718 

p-value 3-4: 0,324 

Média: 6,70 

p-value 3-1: 0,376 

p-value 3-2: 0,586 

p-value 3-4: 0,152 

Média: 255,57 

p-value 3-1: 0,954 

p-value 3-2: 0,924 

p-value 3-4: 0,999 

Média: 281,49 

p-value 3-1: 0,435 

p-value 3-2: 0,836 

p-value 3-4: 0,370 

Ro 65-

6570 + 

derrota 

social (4) 

Média: 17,17 

p-value 4-1: 0,982 

p-value 4-2: 0,834 

p-value 4-3: 0,198 

Média: 5,86 

p-value 4-1: 0,999 

p-value 4-2: 0,900 

p-value 4-3: 0,324 

Média: 11,32 

p-value 4-1: 0,943 

p-value 4-2: 0,793 

p-value 4-3: 0,152 

Média: 261,97 

p-value 4-1: 0,978 

p-value 4-2: 0,878  

p-value 4-3: 0,999 

Média: 308,96 

p-value 4-1: 0,999 

p-value 4-2: 0,846 

p-value 4-3: 0,370 

 

Quadro 2: Efeito do estresse de derrota social e do tratamento com o agonista do receptor NOP Ro 65-6570 (1 

mg/kg, ip, durante 10 dias) na taxa de exploração (%), tempo de autolimpeza (s), número levantamentos e 

quantidade de bolos fecais no campo aberto. Valores de F e P calculados para os parâmetros avaliados através 

da ANOVA de duas vias seguida do teste de Tukey. (Grupos experimentais: 1- Controle + veículo; 2- Derrota 

social + veículo; 3- Ro 65-6570 + controle; 4- Ro 65-6570 + derrota social). Valores em negrito correspondem 

aos valores de p com diferenças estatísticas encontradas. Testes realizados levando em consideração um 

intervalo de confiança (IC) igual à 95%, k igual a 2 grupos, n total igual a 28 animais e graus de liberdade (GL) 

igual à 1 para (k-1) e 26 para (n-k). 

ANOVA de 

duas vias 

Taxa de exploração 

(%)  

Autolimpeza (s)  Levantamento  Bolos fecais  

CAMPO ABERTO - DIA 9 

Fator 

tratamento 

p=0,602 

F(1, 26)=0,278 

p=0,830 

F(1, 26)=0,046 

p=0,044 

F(1, 26)=3,745 

p=0,869 

F(1, 26)=0,027 

Fator estresse p=0,407 

F(1, 26)=0,710 

p=0,183 

F(1, 26)=1,873 

p=0,139 

F(1, 26)=2,333 

p=0,040 

F(1, 26)=4,694 

Fator 

tratamento + 

Fator estresse 

p=0,890 

F(1, 26)=0,019 

p=0,305 

F(1, 26)=1,094 

 

p=0,025 

F(1, 26)=5,654 

p=0,254 

F(1, 26)=1,361 

CAMPO ABERTO - DIA 16 

Fator 

tratamento 

p=0,317 

F(1, 26)=1,043 

p=0,021 

F(1, 26)=6,093 

p=0,254 

F(1, 26)=1.364 

p=0,876 

F(1, 26)=0,024 

Fator estresse p: 0,366 

F(1, 26)=0,847 

p=0,547 

F(1, 26)=0,372 

p=0,307 

F(1, 26)=1,087 

p=0,642 

F(1, 26)=0,221 

Fator 

tratamento + 

Fator estresse 

p=0,001 

F(1, 26)=12.561 

p=0,961 

F(1, 26)=0,002 

p=0,134 

F(1, 26)=2,398 

p=0,283 

F(1, 26)=1,204 

Post-Hoc 

(Teste de 

Tukey) 

Taxa de exploração 

(%) e p value (teste 

de tukey) 

Autolimpeza e p 

value (teste de 

tukey) 

Levantamento e p 

value (teste de 

tukey) 

Bolos fecais e p 

value (teste de 

tukey) 

CAMPO ABERTO - DIA 9 

Controle + 

veículo (1) 

Média: 77% 

p-value 1-2: 0,958  

p-value 1-3: 0,992 

p-value 1-4: 0,767 

Média: 100,43 

p-value 1-2: 0,995 

p-value 1-3: 0,935 

p-value 1-4: 0,680 

Média: 231,71 

p-value 1-2: 0,049 

p-value 1-3: 0,026 

p-value 1-4: 0,094 

Média: 0,71 

p-value 1-2: 0,113 

p-value 1-3: 0,893 

p-value 1-4: 0,503 

Derrota social 

+ veículo (2) 

Média: 75% 

p-value 2-1: 0,958 

Média: 120,80 

p-value 2-1: 0,995 

Média: 104,43 

p-value 2-1: 0,049 

Média: 2,14 

p-value 2-1: 0,113 
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p-value 2-3: 0,995 

p-value 2-4: 0,964 

p-value 2-3: 0,846 

p-value 2-4: 0,808 

p-value 2-3: 0,991 

p-value 2-4: 0,989 

p-value 2-3: 0,371 

p-value 2-4: 0,782 

Ro 65-6570 + 

controle (3) 

Média: 76% 

p-value 3-1: 0,992 

p-value 3-2: 0,995 

p-value 3-4: 0,898 

Média: 83,14 

p-value 3-1: 0,935 

p-value 3-2: 0,846 

p-value 3-4: 0,341 

Média: 91,14 

p-value 3-1: 0,026 

p-value 3-2: 0,991 

p-value 3-4: 0,930 

Média: 1,14 

p-value 3-1: 0,893 

p-value 3-2: 0,371 

p-value 3-4: 0,893 

Ro 65-6570 + 

derrota social 

(4) 

Média: 73% 

p-value 4-1: 0,767 

p-value 4-2: 0,964 

p-value 4-3: 0,898 

Média: 133,43 

p-value 4-1: 0,680 

p-value 4-2: 0,808 

p-value 4-3: 0,341 

Média: 118,86 

p-value 4-1: 0,094 

p-value 4-2: 0,989 

p-value 4-3: 0,930 

Média: 1,57 

p-value 4-1: 0,503 

p-value 4-2: 0,782 

p-value 4-3: 0,893 

CAMPO ABERTO - DIA 16 

Controle + 

veículo (1) 

Média: 89% 

p-value 1-2: 0,020 

p-value 1-3: 0,017 

p-value 1-4: 0,527 

Média: 95,14 

p-value 1-2: 0,965 

p-value 1-3: 0,307 

p-value 1-4: 0,158 

Média: 189,14 

p-value 1-2: 0,283 

p-value 1-3: 0,246 

p-value 1-4: 0,417 

Média: 1,14 

p-value 1-2: 0,687 

p-value 1-3: 0,811 

p-value 1-4: 0,970 

Derrota social 

+ veículo (2) 

Média: 71% 

p-value 2-1: 0,02 

p-value 2-3: 0,999 

p-value 2-4: 0,305 

Média: 107,71 

p-value 2-1: 0,965 

p-value 2-3: 0,563 

p-value 2-4: 0,340 

Média: 124 

p-value 2-1: 0,283 

p-value 2-3: 0,999 

p-value 2-4: 0,992 

Média: 1,86 

p-value 2-1: 0,687 

p-value 2-3: 0,996 

p-value 2-4: 0,909 

Ro 65-6570 + 

controle (3) 

Média: 71% 

p-value 3-1: 0,017 

p-value 3-2: 0,999 

p-value 3-4: 0,273 

Média: 143,14 

p-value 3-1: 0,307 

p-value 3-2: 0,563 

p-value 3-4: 0,978 

Média: 120,86 

p-value 3-1: 0,246 

p-value 3-2: 0,999 

p-value 3-4: 0,983 

Média: 1,71 

p-value 3-1: 0,811 

p-value 3-2: 0,996 

p-value 3-4: 0,970 

Ro 65-6570 + 

derrota social 

(4) 

Média: 81% 

p-value 4-1: 0,527 

p-value 4-2: 0,305 

p-value 4-3: 0,273 

Média: 153,86 

p-value 4-1: 0,158 

p-value 4-2: 0,340 

p-value 4-3: 0,978 

Média: 133,57 

p-value 4-1: 0,417 

p-value 4-2: 0,992 

p-value 4-3: 0,983 

Média: 1,43 

p-value 4-1: 0,970 

p-value 4-2: 0,909 

p-value 4-3: 0,970 

 

Quadro 3: Efeito do estresse de derrota social e do tratamento com o agonista do receptor NOP Ro 65-6570 (1 

mg/kg, Ip, durante 10 dias) na razão do tempo de interação intruso-residente, razão de entradas na zona de 

interação, razão do tempo de permanência nos cantos do aparato e razão de entradas nos cantos do aparato. 

Valores de F e P calculados para os parâmetros avaliados através da ANOVA de duas vias seguida do teste de 

Tukey. (Grupos experimentais: 1- Controle + veículo; 2- Derrota social + veículo; 3- Ro 65-6570 + controle; 4- 

Ro 65-6570 + derrota social). Valores em negrito correspondem aos valores de p com diferenças estatísticas 

encontradas. Testes realizados levando em consideração um intervalo de confiança (IC) igual à 95%, k igual a 

2 grupos, n total igual a 28 animais e graus de liberdade (GL) igual à 1 para (k-1) e 26 para (n-k). 

ANOVA de 

duas vias 

Razão do tempo na 

zona de interação  

Razão de 

entradas na zona 

de interação  

Razão do tempo 

nos cantos do 

aparato  

Razão de entradas 

nos cantos do 

aparato  

RAZÕES DA INTERAÇÃO SOCIAL-DIA 10 

Fator 

tratamento 

p=0,584 

F(1, 26)=0,306 

p=0,021 

F(1, 26)=6,091 

p=0,009 

F(1, 26)=7,919 

 

p=0,765 

F(1, 26)= 0,090 

 

Fator 

estresse 

p=0,905 

F(1, 26)=0,014 

p=0,021 

F(1, 26)= 6,066 

p=0,031 

F(1, 26)=5,208 

 

p=0,004 

F(1, 26)= 9,977 

Fator 

tratamento 

+ Fator 

estresse 

p=0,687 

F(1, 26)= 0,165 

p=0,0018 

F(1, 26)=13,828 

p=0,420 

F(1, 26)= 0,670 

p=0,041 

F(1, 26)=5,894 

 

RAZÕES DA INTERAÇÃO SOCIAL-DIA 17 

Fator 

tratamento 

p=0,024 

F(1, 26)= 5,801 

p=0,486 

F(1, 26)=0,499 

p=0,039 

F(1, 26)=5,846 

p=0,002 

F(1, 26)=11,273 

Fator p=0,351 p=0,113 p=0,335 p=0,369 
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estresse F(1, 26)= 0,900  F(1, 26)= 2,694 F(1, 26)=0,966 F(1, 26)= 0,834 

Fator 

tratamento 

+ Fator 

estresse 

p=0,063 

F(1, 26)= 3,781 

p=0,102 

F(1, 26)= 2,883 

p=0,054 

F(1, 26)= 4,073 

p=0,501 

F(1, 26)= 0,466 

Post-Hoc 

(Teste de 

Tukey) 

Razão do tempo a 

zona de interação 

(teste de tukey) 

Razão de 

entradas na zona 

de interação 

(teste de tukey) 

Razão do tempo 

nos cantos do 

aparato (teste de 

tukey) 

Razão de entradas 

nos cantos do 

aparato (teste de 

tukey) 

RAZÕES DA INTERAÇÃO SOCIAL-DIA 10 

Controle + 

veículo (1) 

Média: 1,8 

p-value 1-2: 0,981 

p-value 1-3: 0,903 

p-value 1-4: 0,963 

Média: 2,3 

p-value 1-2: 0,001 

p-value 1-3: 0,001 

p-value 1-4: 0,009 

Média: 0,6 

p-value 1-2: 0,731 

p-value 1-3: 0,505 

p-value 1-4: 0,007 

Média: 0,4 

p-value 1-2: 0,01 

p-value 1-3: 0,502 

p-value 1-4: 0,045 

Derrota 

social + 

veículo (2) 

Média: 1,6 

p-value 2-1: 0,981 

p-value 2-3: 0,989 

p-value 2-4: 0,999 

Média: 0,5 

p-value 2-1: 0,001 

p-value 2-3: 0,999 

p-value 2-4: 0,812 

Média: 1,9 

p-value 2-1: 0,731 

p-value 2-3: 0,981 

p-value 2-4: 0,074 

Média: 5,4 

p-value 2-1: 0,01 

p-value 2-3: 0,208 

p-value 2-4: 0,756 

Ro 65-6570 

+ controle 

(3) 

Média: 1,4 

p-value 3-1: 0,903 

p-value 3-2: 0,989 

p-value 3-4: 0,996 

Média: 0,5 

p-value 3-1: 0,001 

p-value 3-2: 0,999 

p-value 3-4: 0,811 

Média: 2,3 

p-value 3-1: 0,505 

p-value 3-2: 0,981 

p-value 3-4: 0,153 

Média: 2,5 

p-value 3-1: 0,502 

p-value 3-2: 0,208 

p-value 3-4: 0,733 

Ro 65-6570 

+ derrota 

social (4) 

Média: 1,6 

p-value 4-1: 0,963 

p-value 4-2: 0,999 

p-value 4-3: 0,996 

Média: 0,8 

p-value 4-1: 0,009 

p-value 4-2: 0,812 

p-value 4-3: 0,811 

Média: 5,1 

p-value 4-1: 0,007 

p-value 4-2: 0,074 

p-value 4-3: 0,153 

Média: 4,9 

p-value 4-1: 0,045 

p-value 4-2: 0,756 

p-value 4-3: 0,733 

RAZÕES DA INTERAÇÃO SOCIAL-DIA 17 

Controle + 

veículo (1) 

Média: 1,6 

p-value 1-2: 0,199  

p-value 1-3: 0,024 

p-value 1-4: 0,109 

Média: 0,7 

p-value 1-2: 0,999 

p-value 1-3: 0,895  

p-value 1-4: 0,365 

Média: 0,6 

p-value 1-2: 0,883 

p-value 1-3: 0,046 

p-value 1-4: 0,958 

Média: 0,5 

p-value 1-2: 0,998 

p-value 1-3: 0,04 

p-value 1-4: 0,331 

Derrota 

social + 

veículo (2) 

Média: 0,9 

p-value 2-1: 0,199 

p-value 2-3: 0,732 

p-value 2-4: 0,987 

Média: 0,7 

p-value 2-1: 0,999 

p-value 2-3: 0,910 

p-value 2-4: 0,345 

Média: 1,7 

p-value 2-1: 0,883 

p-value 2-3: 0,259 

p-value 2-4: 0,995 

Média: 0,4 

p-value 2-1: 0,998 

p-value 2-3: 0,028 

p-value 2-4: 0,258 

Ro 65-6570 

+ controle 

(3) 

Média: 0,5 

p-value 3-1: 0,024 

p-value 3-2: 0,732 

p-value 3-4: 0,894 

Média: 0,5 

p-value 3-1: 0,895 

p-value 3-2: 0,910 

p-value 3-4: 0,112 

Média: 4,6 

p-value 3-1: 0,046 

p-value 3-2: 0,259 

p-value 3-4: 0,174 

Média: 2,8 

p-value 3-1: 0,04 

p-value 3-2: 0,028 

p-value 3-4: 0,675 

Ro 65-6570 

+ derrota 

social (4) 

Média: 0,7 

p-value 4-1: 0,109 

p-value 4-2: 0,987 

p-value 4-3: 0,894 

Média: 1,1 

p-value 4-1: 0,365 

p-value 4-2: 0,345 

p-value 4-3: 0,112 

Média: 1,3 

p-value 4-1: 0,958 

p-value 4-2: 0,995 

p-value 4-3: 0,174 

Média: 1,9 

p-value 4-1: 0,331 

p-value 4-2: 0,258  

p-value 4-3: 0,675 
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Quadro 4: Efeito do estresse de derrota social e do tratamento com o agonista do receptor NOP Ro 65-

6570 (1 mg/kg, ip, durante 10 dias) no tempo de imobilidade avaliado através do teste de suspensão pela 

cauda. Valores de F e P calculados para os parâmetros avaliados através da ANOVA de duas vias seguida 

do teste de Tukey. (Grupos experimentais: 1- Controle + veículo; 2- Derrota social + veículo; 3- Ro 65-

6570 + controle; 4- Ro 65-6570 + derrota social. Valores em negrito correspondem aos valores de p com 

diferenças estatísticas encontradas. Testes realizados levando em consideração um intervalo de confiança 

(IC) igual à 95%, k igual a 2 grupos, n total igual a 28 animais e graus de liberdade (GL) igual à 1 para (k-

1) e 26 para (n-k). 

ANOVA de duas vias Tempo de imobilidade no teste de 

suspensão pela cauda  

TESTE DE SUSPENSÃO PELA CAUDA-DIA 11 

Fator tratamento p=0,066 

F(1, 26)=3,692 

Fator estresse p=0,452 

F(1, 26)=0,583 

Fator tratamento + Fator estresse p=0,899 

F(1, 26)=0,016 

TESTE DE SUSPENSÃO PELA CAUDA -DIA 18 

Fator tratamento p=0,043 

F(1, 26)=5,79 

Fator estresse p=0,048 

F(1, 26)=4,533 

Fator tratamento + Fator estresse p=0,047 

F(1, 26)=4,788 

Post-Hoc (Teste de Tukey) Tempo de imobilidade e p-value (teste de 

tukey) 

TESTE DE SUSPENSÃO PELA CAUDA -DIA 11 

Controle + veículo (1) Média: 60,7 

p-value 1-2: 0,968 

p-value 1-3: 0,590 

p-value 1-4: 0,255 

Derrota social + veículo (2) Média: 68,6 

p-value 2-1: 0,968 

p-value 2-3: 0,845 

p-value 2-4: 0,482 

Ro 65-6570 + controle (3) Média: 82,9 

p-value 3-1: 0,590 

p-value 3-2: 0,845 

p-value 3-4: 0,921 

Ro 65-6570 + derrota social (4) Média: 93,9 

p-value 4-1: 0,255 

p-value 4-2: 0,482 

p-value 4-3: 0,921 

TESTE DE SUSPENSÃO PELA CAUDA -DIA 18 

Controle + veículo (1) Média: 50,9 

p-value 1-2: 0,043 

p-value 1-3: 0,036 

p-value 1-4: 0,039 

Derrota social + veículo (2) Média: 109,7 

p-value 2-1: 0,043 

p-value 2-3: 0,992 

p-value 2-4: 0,997 

Ro 65-6570 + controle (3) Média: 116,7 

p-value 3-1: 0,036 

p-value 3-2: 0,992 
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p-value 3-4: 0,999 

Ro 65-6570 + derrota social (4) Média: 114,7 

p-value 4-1: 0,039 

p-value 4-2: 0,997 

p-value 4-3: 0,999 

 

Quadro 5: Efeito do estresse de derrota social e do tratamento com o agonista do receptor NOP Ro 65-

6570 (1 mg/kg, Ip, durante 10 dias) nos níveis de MDA, GC e proteínas totais no córtex pré-frontal, 

hipocampo e soro dos camundongos. Valores de F e P calculados para os parâmetros avaliados através da 

ANOVA de duas vias seguida do teste de Tukey. (Grupos experimentais: 1- Controle + veículo; 2- 

Derrota social + veículo; 3- Ro 65-6570 + controle; 4- Ro 65-6570 + derrota social). Valores em negrito 

correspondem aos valores de p com diferenças estatísticas encontradas. Testes realizados levando em 

consideração um intervalo de confiança (IC) igual à 95%, k igual a 2 grupos, n total igual a 28 animais e 

graus de liberdade (GL) igual à 1 para (k-1) e 26 para (n-k). 

ANOVA de duas 

vias 

MDA GC Proteínas totais 

CÓRTEX PRÉ-FRONTAL 

Fator tratamento p=0,146 

F(1, 26)=2,247 

p=0,039 

F(1, 26)=5,706 

p=0,297 

F(1, 26)=1,133 

Fator estresse p=0,120 

F(1, 26)=2,586 

p=0,141 

F(1, 26)=2,319 

p=0,187 

F(1, 26)=1,844 

Fator tratamento + 

Fator estresse 

p=0,038 

F(1, 26)=6,779 

p=0,044 

F(1, 26)=4,895 

p=0,338 

F(1, 26)=0,952 

HIPOCAMPO 

Fator tratamento p=0,512 

F(1, 26)=0,442 

p=0,007 

F(1, 26)= 8,406 

p=0,105 

F(1, 26)=2,825 

Fator estresse p=0,448 

F(1, 26)= 0,594 

p=0,651 

F(1, 26)=0,208 

p=0,092 

F(1, 26)=3,074 

Fator tratamento + 

Fator estresse 

p=0,269 

F(1, 26)=1,280 

p=0,394 

F(1, 26)=0,375 

p=0,032 

F(1, 26)=5,176 

SORO 

Fator tratamento p=0,004 

F(1, 26)=9,653 

p=0,060 

F(1, 26)=4,020 

p=0,913 

F(1, 26)=0,011 

Fator estresse p=0,445 

F(1, 26)=0,602 

p=0,073 

F(1, 26)=2,854 

p=0,067 

F(1, 26)=3,652 

Fator tratamento + 

Fator estresse 

p=0,049 

F(1, 26)=4,118 

 

p=0,188 

F(1, 26)=1,834 

p=0,075 

F(1, 26)=3,447 

Post-Hoc (Teste de 

Tukey) 

MDA e p-value 

(teste de tukey) 

GC e p-value (teste de 

tukey) 

Proteínas totais e p 

value (teste de 

tukey) 

CÓRTEX PRÉ-FRONTAL 

Controle + veículo 

(1) 

8,9 

1-2: 0,955 

1-3: 0,971 

1-4: 0,035 

1,7 

1-2: 0,993 

1-3: 0,999 

1-4: 0,038 

0,9 

1-2: 0,992 

1-3: 0,999 

1-4: 0,338 

Derrota social + 

veículo (2) 

14,2 

2-1: 0,955 

2-3: 0,999 

2-4: 0,353 

2,1 

2-1: 0,993 

2-3: 0,977 

2-4: 0,485 

1,0 

2-1: 0,992 

2-3: 0,996 

2-4: 0,486 
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Ro 65-6570 + 

controle (3) 

13,4 

3-1: 0,971 

3-2: 0,999 

3-4: 0,315 

1,5 

3-1: 0,999 

3-2: 0,977 

3-4: 0,036 

0,9 

3-1: 0,999 

3-2: 0,996 

3-4: 0,370 

Ro 65-6570 + 

derrota social (4) 

31,5 

4-1: 0,035 

4-2: 0,353 

4-3: 0,315 

4,5 

4-1: 0,038 

4-2: 0,485 

4-3: 0,036 

1,4 

4-1: 0,338 

4-2: 0,486 

4-3: 0,370 

HIPOCAMPO 

Controle + veículo 

(1) 

2,6 

1-2: 0,544 

1-3: 0,589 

1-4: 0,742 

2,1 

1-2: 0,999 

1-3: 0,042 

1-4: 0,332 

1,4 

1-2: 0,041 

1-3: 0,046 

1-4: 0,098 

Derrota social + 

veículo (2) 

12,3 

2-1: 0,544 

2-3: 0,999 

2-4: 0,987 

1,9 

2-1: 0,999 

2-3: 0,040 

2-4: 0,269 

1,0 

2-1: 0,041 

2-3: 0,999 

2-4: 0,974 

Ro 65-6570 + 

controle (3) 

11,8 

3-1: 0,589 

3-2: 0,999 

3-4: 0,994 

4,9 

3-1: 0,042 

3-2: 0,040 

3-4: 0,956 

1,0 

3-1: 0,046 

3-2: 0,999 

3-4: 0,982 

Ro 65-6570 + 

derrota social (4) 

9,9 

4-1: 0,742 

4-2: 0,987 

4-3: 0,994 

4,3 

4-1: 0,332 

4-2: 0,269 

4-3: 0,956 

1,1 

4-1: 0,098 

4-2: 0,974 

4-3: 0,982 

SORO 

Controle + veículo 

(1) 

2,7 

1-2: 0,857 

1-3: 0,026 

1-4: 0,015 

2,6 

1-2: 0,060 

1-3: 0,959 

1-4: 0,993 

1,1 

1-2: 0,061 

1-3: 0,611 

1-4: 0,587 

Derrota social + 

veículo (2) 

3,3 

2-1: 0,857 

2-3: 0,372 

2-4: 0,233 

3,5 

2-1: 0,060 

2-3: 0,065 

2-4: 0,102 

0,9 

2-1: 0,061 

2-3: 0,494 

2-4: 0,517 

Ro 65-6570 + 

controle (3) 

4,5 

3-1: 0,026 

3-2: 0,372 

3-4: 0,989 

2,4 

3-1: 0,959 

3-2: 0,065 

3-4: 0,874 

1,1 

3-1: 0,611 

3-2: 0,494 

3-4: 0,999 

Ro 65-6570 + 

derrota social (4) 

4,8 

4-1: 0,015 

4-2: 0,233 

4-3: 0,989 

2,7 

4-1: 0,993 

4-2: 0,102 

4-3: 0,874 

1,1 

4-1: 0,587 

4-2: 0,517 

4-3: 0,999 
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