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RESUMO 
Em um estudo utilizando as linhagens LEW e SHR foi descrita a região do 
cromossomo 4, Anxrr16. O estudo mostrou que essa região influencia a 
locomoção central no teste do Campo Aberto. A fim de melhor compreender a 
importância da região Anxrr16 nos comportamentos, foi desenvolvida uma 
linhagem congênica a partir das linhagens SHR e LEW, chamada SLA16 
(SHR.LEW-Anxrr16). O gene da alfa-sinucleína (Snca) localizado na região do 
Anxrr16 codifica uma proteína que inibe a atividade do transportador da 
dopamina e a síntese da dopamina nos neurônios dopaminérgicos. O objetivo do 
presente estudo foi investigar o papel da região diferenciada entre as linhagens 
SHR e SLA16, Anxrr16, na regulação do sistema dopaminérgico em 
comportamentos relacionados à ansiedade/emocionalidade. Foram utilizados 
animais das linhagens SHR e SLA16, que receberam o tratamento com duas 
doses de agonista D2, Quimpirole (1.5 mg/kg e 3mg/kg), e duas doses do 
antagonista preferencial do receptor D2, Haloperidol (0.25 mg/kg e 0.5 mg/kg). 
Os tratamentos foram administrados IP e através de microinjeções na região 
ventral do hipocampo. O tratamento periférico com Quimpirole mostrou efeitos 
farmacogenéticos nas linhagens SHR e SLA16, provocando uma diminuição da 
locomoção total dos animais das duas linhagens no LCE, ou da linhagem 
SLA16 no CA. Ele também parece influenciar nos comportamentos 
relacionados à ansiedade/emocionalidade aumentando a preferência pelas áreas 
aversivas nos testes comportamentais avaliados. Já o tratamento no hipocampo 
ventral causou uma diminuição da locomoção dos animais das duas linhagens 
no CA e LCE. O tratamento periférico com Haloperidol provocou efeitos 
farmacogenéticos específicos nas linhagens SHR e SLA16, diminuindo somente 
a locomoção da linhagem SLA16 no CA, enquanto que o tratamento no 
hipocampo ventral não influenciou a locomoção ou os comportamentos 
relacionados à ansiedade/emocionalidade. Os resultados sugerem que os 
receptores dopaminérgicos D2 destas linhagens influenciam nos 
comportamentos relacionados à ansiedade/emocionalidade quando estimulados 
com agonistas IP. A região diferencial (Anxrr16) entre as linhagens SHR e 
SLA16 pode conter genes reguladores do sistema dopaminérgico que causaram 
o efeito farmacogenético encontrado, em resposta a drogas que atuam no 
receptor D2.  
PALAVRAS CHAVE 
Hipocampo ventral, Dopamina, Haloperidol, Quimpirole, Testes 
comportamentais.  



  



 
 

ABSTRACT 
In a study using the LEW and SHR strains was described that the region 
of chromosome 4, Anxrr16, influences the central locomotion in the 
Open Field test. In order to better understand the importance of Anxrr16 
region on behaviors, a congenic strain from SHR and LEW rats, named 
SLA16 (SHR.LEW-Anxrr16), was developed. The gene of alpha-
sinuclein localized in the Anxrr16 region codified a protein (Snca) that 
inhibits the dopamine transporter activity and the dopamine synthesis in 
dopaminergic neurons. The aim of this work was investigated the role of 
the Anxrr16 region on the regulation of the dopaminergic system in 
anxiety/emotionality related behaviors. Animals of SHR and SLA16 
strains were treated with two dose of agonist of D2 receptor, Quimpirole 
(1.5 mg/kg and 3.0 mg/kg) and two dose of antagonist of D2 receptor, 
Haloperidol (0.25 mg/kg and 0.5 mg/kg). Treatments were administered 
through IP injection and microinjected in ventral hippocampus. 
Peripheral treatment with the D2 agonist showed pharmacogenetic 
effects in SHR and SLA16 strains, causing, in general, decreased 
mobility  of the strains in EPM or in the SLA15 strain in the OF. It also 
appears to influence behaviors related to anxiety/emotionality since the 
preference for aversive areas was increased. Treatment in the ventral 
hippocampus caused a decrease of locomotion of both strains in both 
behavior tests. Peripheral treatment with the dopamine D2 receptor 
antagonist caused a pharmacogenetic effect decreasing the locomotion 
only in SLA16 animals in the OF whereas treatment in the ventral 
hippocampus did not influence the behavior or locomotion related to 
anxiety/ emotionality. The results suggest that dopamine D2 receptor of 
these strains influence behaviors related to anxiety/emotionality when 
stimulated with agonists IP. The differential region (Anxrr16) between 
SHR and SLA16 strains possibly contain genes, regulating the 
dopaminergic system that caused the pharmacogenetic effect found in 
response to drugs that act on the D2 receptor.  
KEYWORDS 

Ventral Hippocampus, Dopamine, Haloperidol, Quinpirole, 
Behavioral Test 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. EMOCIONALIDADE  
 Ao longo da história, as diversas tentativas acerca de 
estabelecer quais fatores influenciam nas emoções levaram a diversas 
teorias principais existentes hoje. Todas elas baseiam-se na fisiologia, na 
cognição e na interação de fatores físicos e mentais. A primeira teoria 
conhecida foi a Teoria de James-Lange, proposta separadamente por 
Williams James e Carl Lange. Eles definiram a emoção como o 
resultado da interpretação de mudanças fisiológicas ocorridas 
anteriormente, sugerindo que a emoção é uma resposta experimentada 
após serem reconhecidas essas mudanças fisiológicas. Desta maneira, a 
teoria reconhece o sistema nervoso periférico como o fator principal na 
emocionalidade (James, 1884; Lange, 1885).  
 Em 1927, Walter Cannon baseado em diversos estudos próprios 
e de outros cientistas contemporâneos criticou a teoria de James-Lange 
e, junto com Phillip Bard, sugeriu uma nova definição de emoção. A 
teoria de Cannon-Bard propõe que perante uma situação que afeta um 
individuo, será gerada uma resposta emocional a partir de um centro que 
processa a informação, e pela ativação das funções fisiológicas que 
acompanham a resposta comportamental. Essa teoria inclui o suposto de 
que as mesmas reações fisiológicas podem ser expressas em diferentes 
emoções. Neste caso, a interpretação do estimulo é realizado pelo 
sistema nervoso autônomo (Cannon, 1927).  
 Posteriormente, o neuroanatomista James Papez mostrou que as 
emoções não são resultado do processamento em estruturas cerebrais 
específicas e sim de um circuito neuronal que envolve estruturas como o 
hipotálamo, o giro cingulado e o hipocampo; e que essas estruturas estão 
interconectadas por feixes nervosos (Papez, 1937). Este circuito 
conhecido como circuito de Papez foi base nos estudos de McLean 
(1952) que propõe pela primeira vez a nomenclatura do sistema límbico 
e adiciona diversas estruturas ao sistema, dentre elas a amígdala 
(revisado por Rajmohan & Mohandas, 2007). Com base em suas 
observações, Schatcher e Singer (1962) sugeriram que são necessários 
dois fatores para constatar a existência de uma emoção. Se por um lado, 
é necessária uma ativação fisiológica indeterminada, por outro, deve 
existir uma avaliação cognitiva da situação (Schachter e Singer, 1962). 
A necessidade de que existam dois fatores para constatar uma emoção 
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conciliam de alguma maneira, as duas teorias que em princípio eram 
opostas. Assim, a definição mais ampla de emoção ou emocionalidade 
refere-se como uma experiência subjetiva que é induzida por mudanças 
externas e internas e que resulta em uma resposta comportamental 
complexa.  

Devido ao fato que, as estruturas do sistema límbico que mediam 
diversos aspectos da emoção estão altamente conservadas nos 
vertebrados (Butler e Hodos, 2005), e a que as estruturas envolvidas no 
processamento cognitivo das respostas comportamentais também são 
conservadas, podemos estudar transtornos que são próprios dos 
humanos em diferentes modelos animais em laboratório. 

1.2. Modelos animais no estudo da ansiedade 
Embora a ansiedade e o medo sejam emoções normais 

caraterizadas por ter um grande valor adaptativo, o medo pode ser 
definido como uma resposta frente a uma ameaça real, enquanto que a 
ansiedade não tem uma causa evidente. Em termos biológicos, a 
ansiedade pode ser definida como um conjunto aumentado de respostas 
fisiológicas e comportamentais em indivíduos diante de uma situação 
virtualmente perigosa. Em contraste à ansiedade que é considerada 
como uma emoção normal e adaptativa, os transtornos de ansiedade 
causam prejuízos na qualidade de vida das pessoas que deles sofrem. 
Segundo o DMS-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders), os transtornos de ansiedade compreendem: a ansiedade 
generalizada, o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de pânico, 
estresse pós-traumático, transtorno por perda, transtorno opositor 
desafiante, transtorno de ansiedade social, transtorno de personalidade e 
diversos tipos de fobias (DMS-V, 2013). 
A constante busca pelo entendimento das bases neurobiológicas dos 
transtornos psiquiátricos fez necessário o estabelecimento de modelos 
de estudo animal. Assim, ratos e camundongos são normalmente 
utilizados devido a sua semelhança fisiológica e anatômica com 
humanos (Bryda, 2013). Segundo o Rat Genome Database (RGD), 
existem hoje mais de mil linhagens de ratos estabelecidas, que são 
utilizadas nos mais diversos estudos, desde doenças cardiovasculares 
(Kodavanti et al., 2000) e artrite (Tretham et al., 1977), até modelos 
animais para estudos comportamentais. Por exemplo, a linhagem SHR 
(Spontaneously Hypertensive Rats) é considerada um bom modelo 
de estudo do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 
(Sagvolden T. , 2000) e as linhagens conhecidas como P 
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(Preferring) e NP (Non-preferring) são um bom modelo para o consumo 
de etanol (Bice et al., 1998). Um trabalho publicado por Ramos e 
colaboradores em 1997, utilizando seis linhagens de ratos diferentes, 
avaliou as respostas comportamentais em situações consideradas 
aversivas e demonstrou que os fenômenos biológicos podem ser 
avaliados através de uma série de testes comportamentais sugerindo uma 
importância dos fatores genéticos neste tipo de estudo. Ainda no mesmo 
trabalho, Ramos et al. (1997) propuseram as linhagens SHR e LEW 
(Lewis) como um modelo útil no estudo da ansiedade, pois estas duas 
linhagens mostraram respostas contrastantes em medidas clássicas 
usadas para comportamentos relacionados à ansiedade/emocionalidade. 
A linhagem SHR sempre apresentou menores níveis de ansiedade no 
Campo Aberto (CA), Labirinto em Cruz Elevado (LCE) e Caixa Branca 
e Preta (CBP) quando comparada com a linhagem LEW. Uma grande 
diferença foi observada no teste do CA, onde a locomoção central da 
linhagem SHR foi maior que a mostrada pela linhagem LEW. Porém, a 
locomoção total das linhagens não apresentou diferenças significativas 
(Ramos et al., 1997). A importância do modelo SHR-LEW para o 
estudo dos comportamentos relacionados à ansiedade deve-se 
principalmente ao fato que os níveis de exploração nas áreas aversivas 
dos diferentes testes comportamentais representam o modo de 
compreender e descrever os diversos níveis de 
ansiedade/emocionalidade em ratos de laboratório (Ramos e Mormède, 
1998a; Prut e Belzung, 2003). Posteriormente, um estudo realizado por 
Ramos e colaboradores confirmou estas diferenças previamente 
observadas entre as linhagens e, a partir de gerações F2 derivadas de 
SHR e LEW, sugeriu que as diferenças observadas poderiam ter uma 
origem genética (Ramos et al., 1998b). 

1.3. Importância do Cromossomo 4 e a descoberta do Anxrr16 
Em um estudo realizado por Ramos e colaboradores (1997) a 

partir de seis linhagens de ratos diferentes, foram avaliados 
comportamentos relacionados à ansiedade em diversos testes.  A partir 
dos resultados obtidos, Ramos e colaboradores propuseram as linhagens 
LEW e SHR como modelo de estudo dos comportamentos relacionados 
à emocionalidade. Posteriormente, utilizando uma população F2 
derivada das linhagens SHR e LEW, Ramos e colaboradores (1999) 
realizaram um mapeamento completo do genoma e, identificaram pela 
primeira vez um QTL (do inglês Quantitative Trait Loci) que influencia 
comportamentos relacionados à ansiedade/emocionalidade (Ramos et 
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al., 1999). O QTL foi mapeado no cromossomo 4 mostrando uma 
influência na locomoção central no teste do CA. Primeiramente 
chamado de Ofil1 (do inglês open field inner locomotion1), o QTL é 
atualmente conhecido como Anxrr16 (do inglês Anxiety related 
response QTL 16). Segundo o RGD (www.rgd.mcw.edu/wg/home), o 
Anxrr16 é excepcionalmente forte (LOD score 7.22) e compreende uma 
região grande do cromossomo 4 dos ratos (aproximadamente 78 milhões 
de pares de bases). É importante salientar que o QTL descrito por 
Ramos 1999 mostrou ser de característica contra intuitiva, ou seja, 
animais F2 que carregavam os alelos LEW (linhagem parental com 
menores níveis de locomoção no centro do CA) apresentaram maior 
locomoção no centro do CA.  

Posteriormente, um estudo reproduziu os efeitos de Anxrr16, e 
confirmou a importância de esta região, utilizando gerações F4 e F5 
derivadas de LEW e SHR selecionados para a caraterística de maior ou 
menor locomoção, High Line and Low line, respectivamente. Eles 
observaram que a menor locomoção em animais Low line dependia da 
aversividade da situação. Este efeito estava presente tanto em machos 
como em fêmeas (Mormede et al., 2002). Além destes, Izídio et al. 
(2011) analisaram populações F2 derivadas de LEW e SHR e 
encontraram vários QTL tanto sugestivos como significativos dentro do 
locus Anxrr16. Alguns relacionados ao consumo de álcool e a diferentes 
comportamentos relacionados à ansiedade/emocionalidade. Por 
exemplo, identificou-se novamente um QTL significativo para a 
locomoção no centro do CA em machos, que aparecia também em 
fêmeas em determinadas fases do ciclo estral (Izídio et al., 2011).  

Próximo a esta região cromossômica onde se localiza o Anxrr16, 
outros QTL foram mapeados em estudos independentes. Um deles 
influenciava o consumo de etanol nas linhagens de ratos P (alcohol-
preferring) e NP (alcohol-nonpreferring) (Bice et al., 1998) (Carr et al., 
1998), enquanto que outro foi descrito nas linhagens HEP (high-ethanol 
preffering line) e Wistar-Kyoto (WKY) (Terenina-Rigaldie et al., 
2003a). Além disso, estudos posteriores com as linhagens HEP e WKY 
sugeriram que o QTL teria um efeito pleiotrópico, atuando não somente 
no consumo de etanol, mas também em medidas de ansiedade, como a 
locomoção central no CA (Terenina-Regaldie et al., 2003b). Além 
destes, um estudo com as linhagens LEW e F344 encontrou um QTL no 
cromossomo 4 para níveis de corticosterona endógena (Potenza et al., 
2004), e recentemente, Correa e colaboradores, descreveram em 
gerações F2 derivadas das linhagens LEW e SHR, alguns QTL no 
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cromossomo 4, em testes que avaliam ansiedade e memória (Correa et 
al., em preparação).  

Este conjunto de resultados ressalta a importância desta região 
genômica do cromossomo 4 do rato para características relacionadas à 
ansiedade/emocionalidade, estresse e memória, reforçando o modelo de 
estudo LEW-SHR. Porém, para se chegar aos sistemas e/ou genes que 
regulam estes comportamentos fez-se necessário o isolamento desta área 
genômica em uma nova linhagem de ratos. 

1.4. L INHAGENS CONGÊNICAS (SHR.LEW-A NXRR16) 
Devido a que o QTL Anxrr16 compreende uma área muito grande 

do cromossomo 4, a necessidade de um refinamento genético da área 
levou ao estabelecimento de uma estratégia de construção de linhagens 
congênicas derivadas das linhagens LEW e SHR (Pereira, 2010). 
Durante a construção de uma linhagem congênica, através de sucessivos 
retrocruzamentos (Fig. 1a), ocorre uma transferência de uma região 
genômica de interesse da linhagem doadora (LEW), para uma linhagem 
receptora (SHR) (Pereira, 2010). Atualmente, a linhagem congênica 
resultante contem a região do locus de interesse 100% homozigoto para 
alelos LEW, em um contexto genômico de 99% homozigoto SHR, e 
duas áreas de transferência entre o locus e o resto do cromossomo 4 
(Fig. 1b). A nova linhagem congênica denominada SLA16 (do inglês 
SHR.LEW-Anxrr16) representa uma ferramenta única para o estudo dos 
genes contidos na região do cromossomo 4 que parecem ter uma forte 
influência, principalmente nos comportamentos de relacionados à 
ansiedade/emocionalidade, consumo de etanol e memória.  

A linhagem SLA16 foi caracterizada e descrita como uma 
linhagem que contrasta com a linhagem controle SHR. Animais da 
linhagem SLA16 apresentam maior locomoção total no teste do CA, e 
menores níveis de comportamentos relacionados à ansiedade no teste do 
CA e do LCE (de Medeiros et al., 2013). Além disso, de acordo com 
resultados encontrados em nosso laboratório, a linhagem SLA16 parece 
não ser hipertensa e também apresenta algumas diferenças em testes de 
memória em relação aos SHR (Correa et al., em preparação). Estes 
pontos serão futuramente melhores investigados em nosso laboratório. 

Alguns estudos relacionados ao sistema dopaminérgico já foram 
realizados em fêmeas das linhagens SHR e SLA16. Por exemplo, o 
tratamento com Haloperidol mostrou que ambas as linhagens respondem 
a este fármaco, apresentando uma diminuição na locomoção total no 
teste de CA. Embora os dados sejam somente preliminares, representam 
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os primeiros resultados realizados nestas linhagens envolvendo o 
sistema dopaminérgico (Gomes, 2015). 
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Figura 1. Representação esquemática do refinamento genético da região 
Anxrr16. Imagem adaptada de (de Medeiros et al., 2014). a) Depois de obtida a 
geração N1, os animais foram retrocruzados com animais SHR por 10 gerações 
(N10), genotipados e selecionadas para novos retrocruzamentos com a linhagem 
parental SHR. A linhagem congênica agora é homozigota para os alelos LEW na 
região de Anxrr16 e homozigota para os alelos SHR no resto do genoma; b) 
representação do mapa genômico do Anxrr16 no cromossomo 4 da linhagem 
congênica SLA16, com a distribuição dos marcadores moleculares na região 
transferida. Estão representadas as áreas derivadas da linhagem LEW em azul, o 
contexto genômico de SHR em vermelho e as áreas intermediárias.  
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1.5. SISTEMA DOPAMINÉRGICO  
A dopamina (DA) é um neurotransmissor que pertence ao grupo 

das catecolaminas (Finlay et al., 1995). Os neurônios dopaminérgicos 
são um grupo de células localizadas no mesencéfalo, diencéfalo e bulbo 
olfatório (Bjorklund e Dunnett, 2007;Rodriguez et al., 2014;  Yetnikoff 
et al 2014; Kim et al., 2015). No sistema nervoso central (SNC), a DA 
participa de quatro vias ou sistemas principais: o sistema nigroestriatal 
(Yee et al., 2014; Kim et al., 2015), sistema mesocortical, sistema 
mesolímbico (Naef et al., 2014), e sistema tubero-infundibular (Liang et 
al., 2014; Ribeiro et al., 2015), que se originam dos grupos celulares A9 
(nigroestriatal) A10 (mesocortical e mesolimbica) e A8 (túbero-
infundibular) (Dahlstroem e Fuxe, 1964; Cavalcanti et al., 2014). O 
sistema nigroestriatal origina-se na Substancia Nigra pars compacta, e 
estende suas fibras até o núcleo caudado putamen; está envolvido com 
movimentos voluntários (Yee et al., 2014). O sistema mesocortical 
conecta a área tegmental ventral (VTA) ao córtex cerebral (Wise R. A., 
2004; Wise R. , 2005). O sistema mesolímbico origina-se na VTA no 
mesencéfalo e estende suas fibras até o nucleus accumbens, amígdala, 
hipocampo e córtex pré-frontal (Engel e Jerlhag, 2013). Na periferia, a 
DA participa da regulação hormonal, principalmente na produção de 
prolactina, no sistema imune (Lyons et al., 2012; Ribeiro et al., 2015), 
entre outros. 

A síntese de DA é produzida nos neurônios dopaminérgicos a 
partir do aminoácido tirosina, ou fenilalanina obtida na dieta que é 
posteriormente convertido em tirosina. O aminoácido tirosina é 
convertido em um composto intermediário L-DOPA (L-di-
hidroxifenilalanina) pela ação da enzima tirosina hidroxilase (TH). 
Posteriormente, a L-DOPA é convertida no neurotransmissor DA pela 
atividade da enzima dopa descarboxilase (Beaulieu e Gainetdinov, 
2011). Uma vez sintetizada, a DA é armazenada em vesículas nos 
neurônios dopaminérgicos que se fusionarão na membrana em resposta 
a uma despolarização do neurônio, resultando na liberação da DA na 
fenda sináptica (Moriyama e Futai, 1990). Uma vez liberada na fenda 
sináptica, o transportador da DA (DAT), uma proteína localizada na 
membrana pré-sináptica é encarregada de recaptar a DA da fenda 
sináptica e, duas enzimas, monoamino oxidase (MAO) localizada nos 
terminais pré-sinápticos e a catecol-O-metil transferase (COMT) 
localizada na fenda sináptica, participam da degradação da DA (Youdim 
et al., 2006; Hong et al., 2015). Contudo, a concentração da DA 
extracelular, e, portanto, sua atividade, está determinada pela recaptação 
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através do DAT no terminal pré-sináptico e posterior degradação pela 
MAO (Monoamina oxidase) e pela degradação do neurotransmissor na 
fenda sináptica pela COMT (Catecol-O-metiltransferase) (Gainetdinov 
et al., 2002).  

Dentre os sistemas em que a DA participa no Sistema nervoso 
central (SNC), o sistema mesolímbico tem sido amplamente estudado 
em relação à recompensa de comida e sexo; e junto com o sistema 
mesocortical estão envolvidos na modulação das emoções (Wise R. A., 
2004; Wise R. , 2005; Berridge e Kringelbach, 2015; Kleinridders et al., 
2015). Alterações nas vias dopaminérgicas têm sido relacionadas com 
consumo de álcool (Ma e Zhu, 2014; Griffin et al., 2015; Ostroumov et 
al., 2015), abuso de drogas (Bowers et al., 2010; Sutton e Caron, 2015) e 
ansiedade (de la Mora et al., 2010; Zarrindast, Khakpai, 2015). Embora 
seja a amígdala a estrutura relacionada com os processos emocionais, 
existe uma crescente evidência de que o hipocampo também poderia 
estar envolvido, ao menos em parte, na regulação das emoções. O 
hipocampo tem sido estudado como a estrutura do cérebro envolvida na 
formação de diversos tipos de memórias. Porém, existem estudos que 
sugerem uma regionalização do hipocampo, na qual a área dorsal estaria 
relacionada com os processos de formação de memórias e aprendizado, 
enquanto que a região ventral é proposta como uma região mais 
envolvida com processos comportamentais relacionados à ansiedade 
(Bannerman et al., 2004; Bertoglio et al., 2006). Lyon et al., 2001 
postularam que o volume do hipocampo é herdado e que poderia ser 
uma das causas de maior susceptibilidade ao estresse (Lyons et al., 
2001). Este ponto foi apoiado por um trabalho posterior que mostrou 
uma correlação negativa entre o volume do hipocampo e os níveis de 
emocionalidade apresentados pelos animais (Kalisch et al., 2006). Por 
outro lado, a hiperatividade do sistema dopaminérgico no hipocampo 
tem sido relacionada com sintomas positivos da esquizofrenia e aumento 
na locomoção em resposta à anfetamina (Abi-Dargham, 2004; Kuhn et 
al., 2015). Embora tem sido observada que a hiperfunção do sistema 
dopaminérgico no hipocampo se correlaciona com comportamentos 
anormais em animais (Lodge e Grace, 2007; Shah e Lodge, 2013), a 
causa precisa dessa hiperatividade hipocampal ainda não esta bem 
esclarecida. 
As evidências de que o hipocampo, principalmente a região ventral, 
participa na regulação das emoções levou a Chiavegatto e colaboradores 
(2009) a investigarem a possível relação entre a proteína α-sinucleína no 
hipocampo e as diferenças comportamentais de animais LEW e SHR na 
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locomoção central no CA previamente observada. O gene da α-
sinucleína (Snca) se localiza na região do QTL no cromossomo 4 do 
rato descrito por Ramos et al. (1999) e os resultados obtidos mostraram 
que os animais da linhagem LEW (os mais ansiosos) tiveram maiores 
níveis de expressão do gene Snca e da proteína α-sinucleína, no 
hipocampo, quando comparados aos animais SHR. O sequenciamento 
deste gene permitiu descrever um SNP (do inglês polimorfismo de 
nucleotídeo único) entre as linhagens LEW e SHR na região 3’ não 
transcrita . Posteriormente, através de estudos in vitro e in vivo, sugeriu-
se que este SNP estava relacionado com a diferente expressão gênica da 
Snca nestes animais. Quando comparada a concentração de metabólito 
da DA, DOPAC (dihydroxyphenylacetic acid), e a taxa de DOPAC/DA 
no hipocampo de animais de ambas as linhagens, foi observado uma 
diminuição na linhagem LEW em relação à SHR. Esses dados sugerem 
uma menor recaptação da DA nos animais LEW (Chiavegatto et al., 
2009).  
A proteína α-sinucleína é muito conhecida por sua participação na 
doença de Parkinson, onde forma os corpos de Lewy (Arai et al., 2008; 
Sato et al., 2013). Também se sugere que a α-sinucleína iniba a 
atividade da enzima tiroxina hidroxilase (TH), que catalisa a reação 
limitante da síntese da dopamina (DA) nos neurônios dopaminérgicos 
do SNC (Sistema Nervoso Central) (Lou et al., 2010; Zhu et al., 2012; 
Hua et al., 2015) (Fig. 2). Assim, uma diminuição da atividade da TH 
resulta em uma diminuição da síntese de dopamina em neurônios pré-
sinápticos dopaminérgicos, o que pode alterar a atividade do 
transportador da DA (DAT) afetando a recaptacão da DA (Wersinger et 
al., 2003; Wersinger e Sidhu, 2003). Além de ter sido relacionado à 
doença de Parkinson, este gene foi relacionado a transtornos de 
ansiedade (Bannerman et al., 2004; Kalisch et al., 2006; Rothman et al., 
2013).  

Assim, em conjunto, estes estudos anteriores sugerem que a α-
sinucleína atuando no sistema dopaminérgico poderia ter uma possível 
participação na regulação dos comportamentos relacionados à 
ansiedade/emocionalidade nestes animais. Muito provavelmente os 
efeitos da α-sinucleína sejam indiretos e modulem o comportamento 
através dos receptores dopaminérgicos pós-sinápticos. 
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1.5.1 Receptores dopaminérgicos 
Uma vez que o neurotransmissor DA é liberado na fenda 

sináptica, ele atua sobre cinco receptores diferentes (D1-D5), os quais 
estão agrupados em duas famílias. A classificação dos receptores de DA 
baseia-se na capacidade da DA de regular a atividade da enzima Adenil 
clicasse (AC). A partir dessa classificação se reconhecem os receptores 
da família D1, que compreende os subtipos de receptores D1 e D5; e os 
receptores da família D2, que compreende os receptores D2, D3, e D4. 
Todos os receptores de DA estão acoplados a proteínas G (Plouffe e 
Tiberi, 2013; Beaulieu et al., 2015). Os receptores da família D1 estão 
acoplados a uma família de proteínas G ativadoras (Gs). Quando a DA 
ativa os receptores D1 ou quando são utilizados agonistas da família D1, 
a proteína G acoplada ativa a enzima AC aumentando a produção de 
cAMP, resultando em um aumento na síntese e liberação de DA. Por 
outro lado, os receptores da família D2 estão acoplados a proteínas G 
inibitórias (Gi) que quando se liga a DA inibe a atividade da AC e, 
portanto, a produção de cAMP. Os receptores da família D2 regulam 
tanto o transporte de cálcio como a atividade dos canais de potássio, 
sendo as principais vias de regulação da síntese e liberação da DA 
(Plouffe e Tiberi, 2013; Beaulieu et al., 2015).  
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Figura 2. Neurônio dopaminérgico pré-sináptico. A proteína alfa-sinucleína inibe a 
atividade da tirosina hidroxilase, enzima que catalisa formação de L-DOPA a partir 
do aminoácido tirosina (seta cheia vermelha), e inibe a atividade do DAT (seta 
vermelha incompleta) diminuindo a recaptação de DA liberada na fenda sináptica 
(Princípios da Farmacologia 2º ed). 

Estudos de caracterização dos receptores dopaminérgicos no 
sistema nervoso central (SNC) (Beaulieu e Gainetdinov, 2011) 
mostraram que as famílias de receptores D1 e D2 apresentam um padrão 
de distribuição similar ás fibras dopaminérgicas. Os receptores do tipo 
D1 são mais abundantes no córtex pré-frontal, enquanto os D2 se 
encontram em maior quantidade no núcleo caudado, putamen e nucleus 
accumbens (Beaulieu e Gainetdinov, 2011; Beaulieu et al., 2015) sítios 
que recebem projeções dopaminérgicas (Beaulieu e Gainetdinov, 2011). 
Adicionalmente, os receptores da família D1 encontram-se nos terminais 
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pós-sinápticos de neurônios não dopaminérgicos, enquanto que os 
receptores da família D2 podem se encontrar nos terminais neuronais 
dopaminérgicos pré-sinápticos (autoreceptores) e em neurônios pós-
sinápticos não dopaminérgicos (heteroreceptores) (Bello et al., 2011; 
Anzalone, et al., 2012). É importante salientar que o gene que codifica o 
receptor D2 contem seis íntrons que, como resultado do splicing 
alternativo, gera duas isoformas; a isoforma D2L (do inglês L= Long) e 
D2S (do inglês S = Short). Essas variantes diferem na presença de 29 
aminoácidos na terceira alça citoplasmática conferindo propriedades 
anatômicas, farmacológicas e de sinalização particulares para cada tipo. 
Por exemplo, a alça diferenciada acopla-se a diferentes tipos de proteína 
Gi. Consequentemente, existe evidência que a isoforma D2L se localiza 
predominantemente nos neurônios pós-sinápticos em tanto que a 
isoforma D2S se encontra nos neurônios pré-sinápticos (Beaulieu e 
Gainetdinov, 2011; Rocchetti et al., 2015). Em um estudo com 
camundongos nocaute para D2L e nocaute D2L e D2S, Lindgren et al. 
(2003) mostraram que as isoformas D2L e D2S participam da 
transmissão dopaminérgica pós-sináptica e pré-sináptica, 
respectivamente (Lindgren et al., 2003, Rocchetti et al., 2015).  

A síntese e liberação da DA é regulada pela ação dos 
autoreceptores localizados em neurônios dopaminérgicos (Fig. 2) 
através de diversos mecanismos: diminuindo a fusão das vesículas que 
contem DA com a membrana (Benoit-Marand et al., 2001; Phillips et 
al., 2002), alterando a recaptação (Truong et al., 2004; Wu et al., 2002) 
e regulando a atividade da enzima TH (Brodnik et al., 2013). Os 
autoreceptores estimulam a atividade do DAT, acelerando a recaptação 
de DA na fenda (Benoit-Marand et al., 2011). O uso de fármacos 
agonistas e antagonistas dos receptores da DA permite estudar a 
importância do sistema dopaminérgico nas funções que são dependentes 
de DA. Diversos estudos têm administrado diferentes fármacos 
agonistas (ex.: Quimpirole, pramipexole) e antagonistas (ex.: 
Haloperidol, Sulpirida) do receptor D2 na pesquisa comportamental 
(Paíno, 2014) como também no estudo de doenças neurológicas como 
Parkinson (Flores et al., 2014; Simms et al., 2015), ou psiquiátricas 
(Schmidt et al., 2013; Gao e Li, 2014; Talpos et al., 2015 ). 
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2. HIPÓTESE PRINCIPAL DO ESTUDO 
A região genômica que diferencia as linhagens SHR e SLA16, 

Anxrr16, influencia na resposta do sistema dopaminérgico na 
locomoção do CA. Portanto, o tratamento sistêmico com fármacos que 
atuam no receptor D2 afetará de maneira diferente no comportamento 
destas linhagens. Quando o tratamento é aplicado especificamente no 
hipocampo ventral, os fármacos afetarão diferenciadamente na 
locomoção no CA dessas linhagens SHR e SLA16, nos testes 
comportamentais.  

3. OBJETIVO GERAL 
Investigar a influência do receptor dopaminérgico D2 nos 

comportamentos relacionados à ansiedade/emocionalidade das linhagens 
SHR e SLA16.  

3.1. Objetivos específicos 
 
1- Avaliar os comportamentos relacionados à 

ansiedade/emocionalidade das linhagens SHR e SLA16 injetados 
sistemicamente com fármacos que atuam no receptor D2. 

2- Avaliar os comportamentos relacionados à 
ansiedade/emocionalidade das linhagens SHR e SLA16 injetados 
no hipocampo ventral com fármacos que atuam no receptor D2.  

3- Quantificar o nível de expressão dos receptores D2 e DAT no 
hipocampo das linhagens SHR e SLA16.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Animais 
As colônias de ratos SLA16 e SHR/NCrlAnra (chamada, neste 

trabalho, como SHR) usadas neste estudo foram mantidas sob um 
sistema de acasalamento irmão/irmã, como recomendado para todas as 
linhagens isogênicas, no Laboratório de Genética do Comportamento 
(LGC-UFSC). Os animais foram desmamados e separados por sexo com 
quatro semanas de idade e mantidos em gaiolas de plástico coletivas 
(cinco ratos/gaiola). Comida e água foram oferecidas ad libitum, sob um 
ciclo claro/escuro de 12/12h (luzes acessas às 07h) com a temperatura 
mantida a 22 ± 2°C. Os procedimentos realizados em todos os 
experimentos e manutenção foram segundo as orientações do Comitê de 
Ética em Experimentação Animal local (CEUA/UFSC, Protocolo N° 
PP00903). 

Todos os animais utilizados nos experimentos foram machos 
naives entre 11-13 semanas de idade. Os animais foram pesados um dia 
antes de cada experimento. Após a injeção intraperitoneal ou 
microinjeção intrahipocampal (descritas a seguir), os animais foram 
isolados durante 30 ou 15 minutos, respectivamente, e, logo após, 
colocados no teste do CA por 5 minutos e, imediatamente após, no teste 
do LCE também por 5 minutos (descritos a seguir).  

4.2 Testes Comportamentais 

4.2.1 Campo Aberto (CA) 
O aparato é feito de madeira coberta com fórmica impermeável 
possuindo uma área de 100 x 100 cm, com o chão branco, dividido em 
25 quadrados de 20 x 20 cm (linhas divisórias pretas), 9 quadrados 
formam a área central e 16 a área periférica; as paredes, também 
brancas, possuem 40 cm de altura (Fig. 3). A luminosidade utilizada 
durante os experimentos foi regulada em 10 lux no centro do aparato 
antes de cada experimento com ajuda de um dimmer. Cada animal foi 
colocado no centro do aparato, sendo observado por 5 min. Após cada 
animal ser testado, o aparato foi limpo com papel toalha embebido em 
álcool 10%. O comportamento de cada animal foi gravado por uma 
câmera de vídeo posicionada acima do aparato, o que permite o 
esclarecimento de qualquer dúvida posterior. Além disto, o 
monitoramento instantâneo possibilitou a retirada das medidas por um 
observador treinado localizado em uma sala adjacente, através de um 
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circuito fechado de TV. Os métodos de limpeza e gravação são os 
mesmos para o teste do LCE. 
Os seguintes comportamentos foram registrados: número de quadrados 
centrais (centro do aparato; sem paredes ao lado) e periféricos 
(adjacentes às paredes), contabilizando aqueles quadrantes atravessados 
pelo animal com as quatro patas. Tempo gasto na área central e 
periférica. A partir destes dados foram calculadas a locomoção central 
(número total de quadrados andados no centro) e a locomoção periférica 
(número total de quadrados andados na periferia), locomoção total e 
porcentagem de locomoção central. A área central do aparato é 
considerada área mais aversiva que a região periférica. Quanto maior a 
locomoção e o tempo que o animal passa no centro do aparato, se 
considera que ele tenha um índice de menor ansiedade/emocionalidade.  

 

 
Figura 3. Aparato utilizado no teste do Campo Aberto 

4.2.2. Labirinto em Cruz Elevado (LCE) 
O aparato é feito de madeira coberta com uma camada de fórmica 

preta, apresenta quatro braços, sendo dois fechados e dois abertos, 
distantes 52 cm do chão (Fig. 4). Os dois braços fechados são opostos, 
medindo 50 cm de comprimento por 10 cm de largura, com paredes de 
42 cm de altura, formando uma cruz com os braços abertos, os quais 
também medem 50 cm de comprimento por 10 cm de largura, sendo 
margeados por um anteparo de 0,5 cm de altura e 0,1 cm de espessura 
(para evitar a queda dos animais do aparato). Na interseção entre os 
braços fechados e abertos há uma plataforma central medindo 13,5 x 10 
cm que conduz acesso a cada um dos quatro braços. Durante a 
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realização dos experimentos, a intensidade luminosa será de 65 lux na 
plataforma central, 7-9 lux nos braços abertos e 2 lux nos braços 
fechados. Cada rato é colocado na plataforma central de frente para um 
braço aberto e seu comportamento observado por 5 min. As medidas 
realizadas neste teste foram: número de entradas nos braços abertos e 
fechados e o tempo gasto em cada tipo de braço. Neste aparato, um 
maior número de entradas nos braços abertos e um maior tempo gasto 
neles indica uma medida de menor ansiedade/emocionalidade em 
animais. A medida de velocidade e distância total percorrida foi 
analisada pelo Software ANYMAZE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. INJEÇÕES INTRAPERITONEAIS DE AGONISTAS E ANTAGONISTA S 
DO RECEPTOR DOPAMINÉRGICO D2 

4.3.1. Injeção intraperitoneal de Quimpirole 
O Quimpirole é um agonista do receptor da dopamina D2/D3. Foi 

administradas, duas doses do fármaco: 1.5 mg/kg e 3 mg/kg (Giuffrida 
et al., 1999; Langen e Dost, 2011) e o controle Salina 0.9%, . No 
presente trabalho, foram testados animais machos das linhagens SHR e 
SLA16 (10 animais machos linhagem/tratamento). Os animais foram 
injetados e, logo após, isolados durante 30 minutos. Após esse tempo, 
foram testados por 5 minutos no CA, e seguidamente também por 5 
minutos no LCE. A Quimpirole foi diluída em uma solução salina em 
um volume de injeção de 2 ml/kg.  

Figura 4. Aparato utilizado no teste do Labirinto em Cruz 
Elevado 
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4.3.2. Injeção intraperitoneal de Haloperidol 
O Haloperidol é um antagonista do receptor D2 da dopamina. 

Foram administradas duas doses do fármaco: 0.25 mg/kg e 0.5 mg/kg 
(Calzavara et al., 2009) e o controle salina 0.9%. No presente trabalho 
foram utilizados animais machos das linhagens SLA16 e SHR (12 
animais machos linhagem/tratamento). Depois de injetados, os animais 
foram isolados durante 30 minutos. Após esse tempo, foram testados 
durante 5 minutos no CA, e seguidamente colocados no LCE durante 5 
minutos. O Haloperidol foi diluído em salina em um volume de injeção 
de 2 ml/kg. 

4.4. INJEÇÕES INTRAHIPOCAMPAL DE AGONISTAS E ANTAGONISTAS  
DO RECEPTOR DOPAMINÉRGICO D2 

4.4.1. Cirurgias estereotáxicas 
 Animais das linhagens SHR e SLA16 passaram por cirurgia 
esterotáxica para implantação de cânulas bilateral (Tabela 1). Os animais 
receberam uma injeção intraperitoneal (i.p.) de hidrocloreto de cetamina 
e Xilazina i.m. nas doses de 20 mg/kg e 1 mg/kg, respectivamente 
(Cetamin® e Xilazin® Syntec Ltda., Brasil). O animal foi colocado no 
aparelho estereotáxico fixando a cabeça nas barras auriculares e 
realizou-se a tricotomia. Foi realizada a assepsia da região com uma 
solução de álcool iodado (2%), e, posteriormente, foi administrada uma 
injeção de uma solução anestésica de lidocaína 3% (Lidostesim®, 
Dentsply Pharmaceutical, Brasil) por via subcutânea (s.c.). Um parafuso 
de aço inoxidável foi fixado ao crânio após perfuração com uma broca 
odontológica.  
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Para obtenção das coordenadas referentes ao hipocampo de ratos 
foi utilizado o atlas do cérebro de Paxinos e Watson (2005) sendo as 
medidas antero-posterior = -5-3 mm; latero-lateral = +5mm; dorso-
ventral= -5 mm. Duas cânulas-guia, confeccionadas a partir de agulhas 
hipodérmicas (22 G1; 25,0 x 7,0 mm) ajustadas para um comprimento 

de 12,0 mm, foram implantadas bilateralmente, permanecendo no 
hipocampo. Após a colocação das cânulas-guia, a área recebeu uma 
camada de acrílico odontológico para integrar e ancorar todas as peças 
ao crânio. Em cada uma das cânulas foi inserido um fio de aço 
inoxidável (nº 30) a fim de evitar uma possível obstrução. Após o 
procedimento, cada animal recebeu uma injeção intramuscular (0,1 ml) 
profilática de antibiótico (pentabiótico veterinário Benzilpenicilina 
benzatina (Penicilina G Benzatina®, Ariston) 120000 UI em 0,2 ml) via 
intramuscular (i.m.), seguido da injeção do anti-inflamatório e 
analgésico diclofenaco (voltaren®, Novartis). Em seguida, foram 
levados ao biotério e colocados em gaiolas onde permaneceram em 
observação nas primeiras horas após a cirurgia. A recuperação dos 
animais foi de 7 a 14 dias até a realização dos experimentos. 
  

Tratamento Doses Nº de 
animais 

SHR 

Nº de  
Animais 
 SLA16 

Ação 

Controle Salina 0.9% 8 8  

Quimpirole HCl  8 µg//µL; 8 8 Agonista D2 

Quimpirole HCl  16 µg/ µL 8 8  

Controle Salina 0.9% 7 7  

Haloperidol 1 µg/µL 7 7 Antagonista D2 

Haloperidol 2 µg/µL 7 7  

Tabela 1. Nº total de animais das linhagens SHR e SLA16 que passaram pela cirurgia 
estereotáxica para implantação das cânulas bilaterais. 
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4.4.2. Microinjeções intrahipocampais 
As microinjeções dos tratamentos com antagonista e agonista do 

receptor D2 foram realizadas bilateralmente no hipocampo utilizando 
agulhas (30 G curta) conectadas a um tubo de polietileno (1 mm de 
diâmetro) adaptado a uma microseringa (Hamilton, EUA). A 
microinjeção foi realizada com uma bomba (Insight, Brasil) com um 
fluxo de 0.40 µL/min. O animal foi manualmente imobilizado e o fio de 
aço retirado com ajuda de um alicate para desobstruir a cânula-guia. 
Cada animal recebeu um volume de 0.5 µL dos tratamentos por 
hemisfério hipocampal. Após a injeção, as agulhas foram mantidas por 
60 segundos a fim de evitar o refluxo da solução.  
 
4.4.2.1. Microinjeção intrahipocampal de Quimpirole 

As doses administradas do agonista D2, Quimpirole, foram 8 
µg/µL e 16 µg/µL (Wilkerson e Levin, 1999; Shamsizadeh et al., 2013) 
e o controle salina 0.9%. 

4.4.2.2. Microinjeção intrahipocampal de Haloperidol 
As doses administradas do antagonista D2, Haloperidol, foram 1 

µg/µL e 2 µg/ µL (Muthuraju et al., 2014), e o controle salina 0.9%. 
 
4.4.3. Análises histológicas 

Após os animais terem sido microinjetados e passado pelos testes 
comportamentais do CA e LCE, eles receberam uma injeção de solução 
anestésica contendo cloral hidratado (30% p/v; 3 ml/animal; Vetec, 
Brasil) via IP. Após serem decapitados, os encéfalos foram retirados e 
conservados individualmente em solução de formalina 10%. Os 
encéfalos foram transferidos para uma solução de sacarose 20% por, no 
mínimo, 72 h antes da realização dos cortes histológicos. A fim de 
verificar o local de injeção da droga, cortes de 40 µm foram obtidos 
utilizando um criostato (Leica CM 1850, Alemanha) a uma temperatura 
aproximada de -22 ºC. Os cortes foram fixados em lâminas de vidro 
previamente gelatinizadas. A localização da cânula e a microinjeção foi 
observada e verificada com a utilização de uma lupa. Apenas os animais 
que apresentaram uma localização central ou periférica da injeção 
bilateral, na região ventral do hipocampo foram incluídos nas análises 
estatísticas (Fig. 5).  
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As cirurgias tiveram aproximadamente 80% de acertos. Os 
números de animais que efetivamente foram utilizados nas análises 
estatísticas estão resumidos na Tabela 2. 
  

  

Figura 5. Análises histológicas da posição das cânulas. Imagem adaptada do 
The Rat Brain. In stereotaxic coordinates. Paxinos e Watson, 2005. As elípses 
negras representam a área das injeções em ambos os hemisférios. 
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4.5. WESTERN BLOT  
Animais naive foram utilizados para a quantificação dos 

receptores D2 e DAT no hipocampo de animais das linhagens SHR 
(n=5) e SLA16 (n=5). Os animais com 11 semanas de idade foram 
primeiramente levados a uma câmera de sedação e posteriormente foram 
decapitados com guilhotina. O hipocampo dos animais foi dissecado a 
fresco e as amostras foram mantidas em freezer -80°C até o momento da 
extração celular. Os tecidos, mantidos em gelo, foram macerados com 
200 µl de tampão de lise (RIPA), ao qual foi adicionado o inibidor de 
proteases (1%, Sigma, St. Louis, MO, EUA). O lisato foi centrifugado a 
10.000 rpm durante 10 min a 4°C, o sobrenadante foi  coletado e 
centrifugado novamente nas mesmas condições. O sobrenadante desta 
segunda centrifugação foi utilizado nos experimentos. A quantificação 
das proteínas total em cada amostra foi realizada utilizando o protocolo 
Protein A280 do aparelho Nanodrop® (Thermo Fischer Scientific, 

Tratamento Doses Nº de 

animais 

SHR 

Nº de 

animais 

SLA 

Ação 

Controle Salina 

0.9% 

5 7  

Quimpirole 

HCl  

8 µg//µL 8 6 Agonista D2 

Quimpirole 

HCl  

16 µg/ µL 6 8  

Controle Salina 

0.9% 

6 5  

Haloperidol 1 µg/µL 5 6 Antagonista D2 

Haloperidol 2 µg/µL 6 5  

Tabela 2. Animais utilizados para cálculo das variáveis depois da análise 
histológica de localização das cânulas no hipocampo de animais das 
linhagens SHR e SLA16 
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EUA). Alíquotas contendo de 30 µg de proteínas foram carregadas e 
submetidas à eletroforese em gel dodecil sulfato-poliacrilamida (SDS-
PAGE) 12% e transferido para membranas de nitrocelulose (Bio-Rad, 
Hercules, CA, EUA). Posteriormente, as membranas foram bloqueada 
com uma solução de BSA 10% preparada em solução TBS-Tween 
0,01% durante 1h, sob agitação a 4°C. Em seguida, foram expostas aos 
anticorpos primários contra as proteínas DAT (Santa Cruz 
Biotechnology, sc-1433, 1:1000) e D2 (Santa Cruz Biotechnology, sc-
5303, 1:1000). A exposição aos anticorpos primários foi realizada 
overnight a 4°C, sob agitação constante. Após, as membranas foram 
lavadas em solução TBS-Tween durante 30 min e incubadas com 
anticorpos secundários (anti-cabra ou anti-camundongo, 1:25000) 
conjugados a peroxidase, por pelo menos 2h à temperatura ambiente. A 
reatividade foi detectada com o uso de potencializadores de 
quimioluminescência autorradiográfica (SuperSignal West Femto 
Chemiluminescent Substrate, Thermo Fischer Scientific, Rockford, IL, 
USA) e reveladas em revelador automático Chemidoc (Bio-Rad 
Laboratories Inc., Hercules, CA, EUA). As bandas foram quantificadas 
por densitometria utilizando o programa ImageJ (NIH, EUA) e 
normalizadas em relação à β-actina (Santa Cruz  Biotechnology, sc-
81178, 1:1000). 
 

4.6. ANÁLISES ESTATÍSTICAS  
Os dados dos testes comportamentais foram analisados através de 

ANOVA fatorial (duas vias). Quando necessário, foi realizado o teste de 
comparação de médias (post-hoc) Newman-Keuls. As médias calculadas 
a partir dos dados obtidos da quantificação dos receptores D2 e DAT no 
hipocampo de animais das linhagens SHR e SLA16 foram comparadas 
através do teste-t de Student. As análises estatísticas foram realizadas 
com a ajuda do programa Statistica7® e os resultados obtidos foram 
expressos em gráficos realizados com o programa GraphPad5®. Valores 
de p menores ou igual a 0,05 foram considerados resultados 
estatisticamente significativos. 
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5. RESULTADOS  
 
 Nesta seção de resultados serão utilizados os seguintes símbolos 
nos gráficos: 
 
* = Diferença entre as linhagens, segundo ANOVA de duas vias.  
+ = Efeito de tratamento, segundo ANOVA de duas vias. 
& = Interação seguida de diferença entre linhagens, segundo post-hoc 
Newman Keuls. 
# = Interação seguida de efeito de tratamento, segundo post-hoc 
Newman Keuls. 
 A quantidade de símbolos utilizados em cada caso expressa o 
valor de p. Exemplo: *= p<0.05; **= p<0.005; ***=p<0.001. 

 

5.1.0 Injeção intraperitoneal e Intrahipocampal de agonista D2: 
Quimpirole  

5.1.1. Quimpirole intraperitoneal-CA  
A ANOVA de duas vias mostrou uma interação significativa na 

locomoção central (nº de quadrantes cruzados com as quatro patas na 
área central do CA) para os fatores linhagem e tratamento [F(2, 54) 

=3,0483, p=0.05]. O teste post-hoc Newman Keuls, revelou que as 
linhagens SHR e SLA16 diferem somente no grupo controle (Fig. 6a). 
Também ocorreu uma interação significativa na locomoção periférica 
(nº de quadrantes cruzados com as quatro patas na área periférica do 
CA) para os fatores linhagem e tratamento [F(2, 54) =5,8200, p<0.05]. O 
teste post-hoc Newman Keuls, mostrou que as linhagens SHR e SLA16 
diferem somente no grupo controle. O fator tratamento também 
apresenta diferença significativa [F(2, 54) =60,633, p>0.001]. A 
locomoção periférica dos grupos tratados com Quimpirole é menor 
quando comparado com o grupo controle correspondente (Fig. 6b). 
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Figura 6. Locomoção central e periférica no CA após administração IP de 
Quimpirole. a) O post-hoc revelou uma diferença entre os grupos controle das 
linhagens SHR e SLA16 (& = p<0.05). b) A ANOVA mostrou que os grupos 
tratados com Quimpirole se locomovem menos na periferia que os grupos controle 
correspondente de cada linhagem (+++ = p<0.001). O post-hoc revelou uma 
diferença entre os grupos controle das linhagens SHR e SLA16 (& = p<0.05). 

Na locomoção total (nº de quadrantes total cruzados com as 
quatro patas no CA), a análise de ANOVA de duas vias mostrou uma 
interação entre linhagem e tratamento [F (2, 54) =7,1783, p<0,005]. O 
teste post-hoc Newman Keuls mostrou que somente na linhagem SLA16 
os grupos tratados com Quimpirole apresentam menor locomoção total 
quando comparado com o grupo controle, sugerindo um efeito 
farmacogenético. O post-hoc também revelou que os grupos controle 
apresentam diferença significativa, sendo a linhagem SLA16 a que 
apresenta maior locomoção total (Fig. 7a). Na porcentagem de 
locomoção central se observou diferença significativa para o efeito 
tratamento [F(2, 54) =29,176, p<0.001]. O teste post-hoc Newman Keuls 
revelou um efeito que os grupos tratados com Quimpirole apresentam 
maior porcentagem de locomoção central no CA quando comparados 
com seus grupos controle correspondente. (Fig. 7b).  
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Figura 7. Locomoção total e porcentagem de locomoção central do CA após 
administração IP de Quimpirole. a) O post-hoc revelou que na linhagem SLA16, o 
grupo controle apresenta maior locomoção total do que os grupos tratados com 
Quimpirole (## = p<0.005). Observa-se também uma diferença significativa na 
locomoção total nos grupos controle, onde animais da linhagem SLA16 apresentam 
maiores níveis de locomoção total que animais da linhagem SHR (&& = p<0.005), 
b) A ANOVA mostrou efeito do tratamento em ambas as linhagens. Os grupos 
controle apresentam menores % da locomoção central que os grupos tratados com 
Quimpirole (+++ = p<0.001). 

Para o tempo gasto na área central do CA, a ANOVA de duas 
vias mostrou um efeito para o fator tratamento [F(2, 54) =23,175, p< 
0.001]. O teste post-hoc Newman Keuls, mostrou que ambos os grupos 
tratados com Quimpirole passam mais tempo no centro do CA quando 
comparados com o grupo controle (Fig. 8a). Também foi observada uma 
diferença significativa no tempo gasto na periferia do CA para o fator 
tratamento [F(2, 54) =23,181, p<0.001]. O teste post-hoc Newman Keuls 
mostrou que ambos os grupos tratados com Quimpirole gastam menos 
tempo na periferia do CA quando comparado com os grupos controle 
(Fig. 8b).  
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Figura 8. Tempo gasto no centro e na periferia do CA após administração IP de 
Quimpirole. a) A ANOVA mostrou um efeito de tratamento na locomoção central. 
Os grupos controle gastam menos tempo no centro do CA quando comparado aos 
grupos tratados com Quimpirole (+++ = p<0.001), b) A ANOVA mostrou um efeito 
de tratamento na locomoção periférica. Os grupos tratados com Quimpirole passam 
menos tempo na periferia quando comparados com os controles (+++ = p<0.001). 

 

5.1.2. Quimpirole intraperitoneal - LCE  
No número de entrada nos braços abertos, a análise de ANOVA 

de duas vias revelou uma diferença significativa para o fator linhagem 
[F(1, 54) =9,1407, p<0.05]. Observou-se que os animais da linhagem 
SLA16 apresentam um maior número de entradas nos braços abertos em 
todos os tratamentos quando comparado com animais da linhagem SHR 
(Fig. 9a). Também existe um efeito geral do tratamento para variável 
número de entradas nos braços fechados [F(2, 54) =26,189, p<0.0001]. O 
teste post-hoc Newman Keuls revelou que os grupos tratados com 
Quimpirole mostraram um menor número de entradas nos braços 
fechados quando comparado com seu controle correspondente (Fig. 9b). 
 Para o tempo gasto nos braços abertos, a análise de ANOVA de 
duas vias mostrou uma diferença significativa para o fator linhagem [F(1, 

54) =4,3624, p< 0.05], onde animais SLA16 gastam mais tempo nos 
braços abertos, quando comparados com a linhagem SHR. Por outro 
lado, a ANOVA também revelou diferenças significativas para o fator 
tratamento [F(2, 54) =20,207, p< 0.0001]. O teste post-hoc Newman Keuls 
mostrou que os grupos tratados com Quimpirole passam mais tempo nos 
braços abertos que os grupos controle (Fig. 10a). No tempo gasto nos 
braços fechados, ocorreu uma interação entre linhagem e tratamento 
[F(2, 54) =3,2385, p< 0.05]. O teste post-hoc Newman Keuls revelou que 
na linhagem SHR os grupos que receberam o tratamento com 
Quimpirole mostraram menor tempo gasto nos braços fechados quando 
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comparados com o controle. Também mostrou que nos grupos que 
receberam a dose maior de Quimpirole (3 mg/kg), o grupo da linhagem 
SHR gastou mais tempo nos braços fechados que o grupo da mesma 
dose da linhagem SLA16, sugerindo um efeito farmacogenético. (Fig. 
10b).  
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Figura 9. Número de entradas nos braços abertos e fechados do LCE após 
administração IP de Quimpirole. a) A ANOVA mostrou uma diferença significativa 
para o fator linhagem onde animais da linhagem SLA16 apresentam um maior 
número de entradas nos braços abertos em relação à linhagem SHR (* = p<0.05), b) 
A ANOVA mostrou efeito do tratamento. Os grupos controle apresentam um maior 
número de entradas nos braços fechados que os grupos tratados com duas doses de 
Quimpirole (+++ = p<0.001). 
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Figura 10.  Tempo gasto nos braços abertos e fechados do LCE após administração 
IP de Quimpirole. a) A ANOVA mostrou que a linhagem SHR gasta menos tempo 
nos braços abertos do que a linhagem SLA16 (*= p<0.05). Os grupos tratados com 
Quimpirole gastam mais tempo nos braços abertos que seu o controle 
correspondente (+++ = p<0.001), b) O post-hoc mostrou que na linhagem SHR os 
grupos tratados com Quimpirole gastam menos tempo nos braços fechados que o 
controle (## = p<0.005). Post-hoc mostrou que o grupo SHR tratado com maior dose 
de Quimpirole (3mg/kg) gasta mais tempo nos braços fechados que o grupo da 
linhagem SLA16 com a mesma dose de Quimpirole (&= p<0.05) 

5.1.3. Quimpirole Intrahipocampal- CA 
Na locomoção central, a ANOVA de duas vias mostrou um efeito 

significativo do fator tratamento [F(2, 34) =21,069, p<0.001]. O teste post-
hoc revelou que os grupos tratados apresentaram menor locomoção 
central quando comparado com o grupo controle (Fig. 11a). Por outro 
lado, a análise ANOVA de duas vias também mostrou um efeito do fator 
tratamento na locomoção periférica do CA [F(2, 34) = 17,151, p<0.001]. 
O teste post-hoc revelou que os grupos tratados se locomoveram menos 
na área periférica do CA que o grupo controle (Fig. 11b).  
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Figura 11. Locomoção central e periférica no CA após administração 
Intrahipocampal de Quimpirole. a) A ANOVA revelou efeito do tratamento. Os 
grupos controle se locomovem mais na área central do CA do que os grupos tratados 
com Quimpirole (+++ = p<0.001), b) A ANOVA revelou efeito do tratamento. Os 
grupos controle se locomovem mais na área periférica do que os grupos tratados 
com Quimpirole (+++ = p<0.001).  

Na locomoção total, a análise ANOVA de duas vias mostrou um 
efeito do fator tratamento [F(2, 34) = 19,561, p<0,001].  O teste post-hoc 
revelou que os grupos controle apresentaram uma locomoção total maior 
que a locomoção dos grupos injetados com Quimpirole. (Fig. 12a). Na 
porcentagem de locomoção central, a ANOVA de duas vias não mostrou 
diferenças significativas (Fig. 12b). 
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Figura 12. Locomoção total e porcentagem da locomoção central no CA após 
administração Intrahipocampal de Quimpirole. a) A ANOVA revelou efeito do 
tratamento. Os grupos controle apresentaram maior locomoção total que os grupos 
injetados com Quimpirole no hipocampo ventral (+++ = p<0.001). b) A ANOVA 
não revelou diferenças significativas na medida de porcentagem de locomoção 
central. 
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No tempo gasto no centro do CA, a ANOVA de duas vias 
mostrou um efeito do fator tratamento [F(2, 34) = 10,042, p<0,05]. O teste 
post-hoc revelou que os grupos que receberam injeção da dose maior do 
Quimpirole (16 ug/ul) passaram mais tempo no centro do CA que o 
grupo controle e o grupo que recebeu a menor dose de Quimpirole (8 
ug/ul) (Fig. 13a). No tempo gasto na periferia do CA, a ANOVA de 
duas vias mostrou um efeito do fator tratamento [F(2, 34) = 6,7683, 
p<0,05]. O teste post-hoc revelou que os grupos injetados com a maior 
dose de Quimpirole (16 ug/ul) passaram menos tempo na área periférica 
do CA que o grupo controle e o grupo tratado com a menor dose de 
Quimpirole (8 ug/ul) (Fig. 13b).   
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Figura 13. Tempo gasto no centro e na periferia do CA após administração 
Intrahipocampal de Quimpirole. a) A ANOVA revelou que os grupos que receberam 
a dose maior de Quimpirole (16 ug/ul) no hipocampo ventral permaneceram mais 
tempo no centro do CA que os grupos controle e os grupos tratados com 8 ug/ul de 
Quimpirole (+ = p<0.05). b) A ANOVA revelou que os grupos tratados com (16 
ug/ul) de Quimpirole no hipocampo ventral passaram menos tempo na periferia que 
os grupos controle e os grupos tratados com 8 ug/ul de Quimpirole (+ = p<0.05). 

5.1.4. Quimpirole Intrahipocampal-LCE  
 A análise ANOVA de duas vias para o número de entradas nos 
braços abertos do LCE mostrou uma diferença para o fator linhagem 
[F(2, 34) = 10,333, p<0.005]. Os animais da linhagem SLA16 apresentam 
um maior número de entradas nos braços abertos que os animais da 
linhagem SHR. Também foi observado um efeito significativo do 
tratamento [F(2, 34) =6,8015, p<0,001]. O teste post-hoc revelou que os 
grupos controle apresentaram um maior número de entradas nos braços 
abertos que os grupos tratados com Quimpirole (Fig. 14a). Para o 
número de entradas nos braços fechados, a ANOVA mostrou um efeito 
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do tratamento [F(2, 34) = 15,390, p< 0,001]. O teste post-hoc revelou que 
os grupos controle apresentam um maior número de entradas nos braços 
fechados que os grupos com Quimpirole (Fig. 14b).  
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Figura 14. Número de entradas nos braços abertos e fechados no LCE após 
administração Intrahipocampal de Quimpirole. a) A ANOVA mostrou que a 
linhagem SLA16 entra mais vezes nos braços abertos que a linhagem SHR (**= 
p<0.005). A ANOVA mostrou efeito do tratamento.  Os grupos controle apresentam 
um menor número de entradas nos braços abertos em relação aos grupos tratados 
com Quimpirole (+++ = p<0.001). b) A ANOVA mostrou efeito tratamento.  Os 
grupos controle apresentaram um maior número de entradas nos braços fechados 
(+++ = p<0.001). 

No tempo gasto nos braços abertos e fechados, a análise ANOVA 
de duas vias não mostrou diferencias significativas (Fig. 15 a-b). 
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Figura 15. Tempo gasto nos braços abertos e nos braços fechados no LCE após 
administração Intrahipocampal de Quimpirole. a) A ANOVA não mostrou 
diferenças para o tempo gasto nos braços abertos do LCE entre os grupos. b) A 
ANOVA não mostrou diferenças significativas no tempo gasto nos braços fechados 
do LCE entre os grupos. 

 
Como forma de resumo gráfico, a tabela 2 mostra algumas das 

medidas avaliadas nas duas linhagens SHR e SLA16, tanto no 
tratamento IP como Intrahipocampal com o agonista D2 Quimpirole, 
nos testes comportamentais CA e LCE. O traço indica que não houve 
modificações nas medidas avaliadas, em tanto que as setas indicam 
aumento ou diminuição das medidas quando elas aparecem para acima 
ou para abaixo, respectivamente, após a administração IP ou 
intrahipocampal de Quimpirole. 
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Tabela 3. Resumo gráfico do tratamento IP e Intrahipocampal com Quimpirole nas 
linhagens SHR e SLA16. Resultados obtidos das medidas avaliadas para CA e para 
LCE. (traço indica que não houve mudança; seta para baixo indica diminuição; seta 
para acima indica aumento). 

5.2.0. Injeção Intraperitoneal e Intrahipocampal de antagonista D2: 
Haloperidol  

5.2.1. Haloperidol intraperitoneal-CA 
  

A análise de ANOVA de duas vias para a variável locomoção 
central do CA mostrou uma interação entre linhagens e tratamento [F(2, 

64) =3,6229, p<0.05]. O teste post-hoc Newman Keuls revelou que 

somente o grupo de animais da linhagem SLA16 tratado com a maior 

dose de Haloperidol (0.5 mg/kg) se locomove significativamente menos 

que os outros grupos (Fig. 16a). Para a locomoção periférica também 

ocorreu uma interação entre linhagens e tratamento [F(2, 64) =3,8167, 

p<0.05]. Da mesma maneira, o teste post-hoc Newman Keuls revelou 

que somente o grupo de animais da linhagem SLA16 tratado com maior 

dose de Haloperidol (0.5 mg/kg) se locomove menos na região 

periférica que os outros grupos (Fig. 16b). 
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Figura 16. Locomoção central e periférica do CA após administração IP de 
Haloperidol. a) O post-hoc revelou que somente o grupo SLA16 tratado com a dose 
maior de Haloperidol apresenta menor locomoção central que os outros grupos (# = 
p<0.05). b) o post-hoc mostrou que somente o grupo SLA16 tratado com a maior 
dose de Haloperidol (0.5 mg/kg) apresenta uma menor locomoção periférica quando 
comparado com os outros grupos  (# = p<0.05) 
 

Na locomoção total, a análise de ANOVA de duas vias revelou 
uma interação entre linhagem e tratamento [F(2, 64) = 4,5116, p<0.05]. O 
teste post-hoc mostrou somente o grupo da linhagem SLA16 que 
recebeu a maior dose de Haloperidol 0.5 mg/kg apresentou menores 
níveis de locomoção quando comparado com os grupos que receberam a 
menor dose de Haloperidol e o controle (Fig. 17a). Por outro lado, para 
a porcentagem da locomoção central a ANOVA revelou uma interação 
entre linhagens e tratamento [F(2, 64) =3,1860, p<0.05]. O teste post-hoc 
mostrou que somente a dose de Haloperidol (0.25 mg/kg) foi efetiva em 
aumentar a porcentagem de locomoção central nos animais SHR, 
sugerindo um efeito farmacogenético (Fig. 17b). 
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Figura 17. Locomoção total e porcentagem da locomoção central no CA após 
administração IP de Haloperidol. a) O post-hoc mostrou que na linhagem SLA16, 
somente o grupo tratado com 0.5 mg/kg de Haloperidol apresentou menor 
locomoção (### = p<0,001). b) O post-hoc mostrou que o grupo SHR que recebeu a 
dose (0.25 mg/kg) de Haloperidol apresentou maior porcentagem da locomoção 
central (# = p<0.05).   

 
Para o tempo no centro do CA, a análise de ANOVA de duas vias 

mostrou uma interação entre linhagem e tratamento [F(2, 64) =6,5909, 
p<0.005]. O teste post-hoc Newman Keuls revelou que na linhagem 
SLA16, só o grupo tratado com a maior dose de Haloperidol gastou 
mais tempo no centro do aparato quando comparado com os outros 
grupos. Também foi observado, que na linhagem SHR, somente o grupo 
que recebeu a menor dose (0.25mg/kg) apresenta diferença significativa 
em relação ao controle, sugerindo um efeito farmacogenético (Fig. 18a). 
No tempo na periferia, a ANOVA de duas vias mostrou uma interação 
entre linhagem e tratamento [F(2, 64) =6,4538, p<0.005]. O teste post-hoc 
Newman Keuls revelou que na linhagem SHR, o tratamento foi efetivo 
em reduzir o tempo na periferia somente no grupo que recebeu a menor 
dose (0.25 mg/kg), enquanto que na linhagem SLA16 foi somente no 
grupo tratado com a maior dose de Haloperidol (0.5 mg/kg) (Fig. 18b). 
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Figura 18. Tempo gasto no centro e na periferia do CA após administração IP de 
Haloperidol. a) O post-hoc revelou que o grupo da linhagem SLA16 tratado com 0.5 
mg/kg de Haloperidol passou significativamente mais tempo no centro do CA 
quando comparado com grupo controle (# = p<0.05). O grupo SHR que recebeu 
0.25 mg/kg passou mais tempo em relação ao controle (# = p<0.05). b) O post-hoc 
revelou que o grupo da linhagem SLA16 tratado com 0.5 mg/kg de Haloperidol 
passou significativamente menos tempo na periferia do CA quando comparado com 
grupo controle (# = p<0.05). O grupo SHR que recebeu 0.25 mg/kg passou menos 
tempo em relação ao controle (# = p<0.05).  

5.2.2. Haloperidol intraperitoneal-LCE  
A análise de ANOVA de duas vias para a variável número de 

entradas nos braços abertos do LCE mostrou um efeito significativo 
para o fator tratamento [F(2, 64) =6,6353, p<0,05]. O teste post-hoc 
Newman Keuls revelou que os grupos tratados com Haloperidol 
apresentaram menor número de entradas nos braços abertos que o grupo 
controle (Fig. 19a). Para o número de entradas nos braços fechados, a 
ANOVA mostrou uma diferença significativa no fator tratamento [F(2, 64) 

=13,170, p<0,001]. O teste post-hoc Newman Keuls revelou que os 
grupos tratados com Haloperidol diminuem o número de entradas nos 
braços fechados em relação ao controle correspondente (Fig. 19b).  
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Figura 19. Número de entradas nos braços abertos e fechados do LCE após 
administração IP de Haloperidol. a) A ANOVA revelou efeito do tratamento. Os 
grupos tratados com Haloperidol entram menos vezes nos braços abertos que o 
controle (+ = p<0.05), b) A ANOVA revelou um efeito do tratamento. Os grupos 
tratados com Haloperidol entram menos vezes nos braços fechados em relação aos 
grupos controle (+++ = p<0.001). 

 
 
  A análise de ANOVA de duas vias não mostrou diferenças 
significativas nas variáveis: Tempo gasto nos braços abertos (Fig. 20a) 
ou nos braços fechados do LCE (Fig. 20b). Com o intuito de avaliar o 
possível efeito sedativo do tratamento IP com Haloperidol, foi medida a 
velocidade e a distância percorrida pelos animais das linhagens SHR e 
SLA16 no LCE com ajuda do Software ANYMAZE. A análise de 
ANOVA de duas vias dos resultados obtidos não revelou diferenças 
significativas na velocidade na locomoção dos animais (Fig. 20c). A 
medida da distância percorrida pelos animais não apresentou diferenças 
significativas entre linhagens ou no fator tratamento (Fig. 20d). 
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Figura 20. Tempo gasto nos braços abertos e fechados, distância percorrida e 
velocidade no teste LCE após administração IP de Haloperidol. a) A ANOVA não 
revelou diferenças significativas no número de entradas nos braços abertos entre o 
grupo controle e os tratados das linhagens SHR e SLA16. b) A ANOVA não revelou 
diferenças significativas no número de entradas nos braços fechados entre o grupo 
controle e os grupos tratados das linhagens SHR e SLA16. c) A ANOVA não 
revelou diferenças significativas na velocidade dos animais tratados com 
Haloperidol ou controle. d) A ANOVA não revelou diferenças significativas na 
distância percorrida entre animais das linhagens SHR e SLA16. 

5.2.3. Haloperidol Intrahipocampal- CA 
A análise de ANOVA de duas vias mostrou diferenças 

significativas entre as linhagens tanto para locomoção central [F(2, 34) 
= 10,897, p< 0,005] como para locomoção periférica [F(2, 34) = 5,4642, 
p< 0,05]. Os animais da linhagem SLA16 se locomoveram mais no 
centro e na periferia do CA que animais SHR (Fig. 21a-b). 
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Figura 21. Locomoção central e periférica no CA após administração 
Intrahipocampal de Haloperidol. a) A ANOVA mostrou que a linhagem SLA16 se 
locomove mais na área central do CA que a linhagem SHR (**= p<0.005). b) A 
ANOVA mostrou que  a linhagem SLA16 apresentaram  maiores níveis de 
locomoção periférica quando comparados com animais SHR (*= p<0.05). 

 
A ANOVA de duas vias mostrou que a linhagem SLA16 

apresenta maior locomoção total no CA que a linhagem SHR [F(2, 34) = 
12,356, p< 0,005] (Fig. 22a). Não foram observadas diferenças 
significativas entre os grupos para porcentagem de locomoção central no 
CA (Fig. 22b). 
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Figura 22. Locomoção total e porcentagem da locomoção central no CA após 
administração Intrahipocampal de Haloperidol. a) A ANOVA revelou que animais 
SLA16 apresentam maior locomoção total comparado que animais SHR no CA (*= 
p<0.05). b) A ANOVA mostrou que a as linhagens SHR e SLA16 não apresentam 
diferenças significativas na medida porcentagem da locomoção central 
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Nas variáveis: tempo gasto no centro e tempo na periferia do CA, a 
análise de ANOVA de duas vias não mostrou diferencias significativas 
(Fig. 23a-b). 
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Figura 23. Tempo gasto no centro e na periferia do CA após administração 
Intrahipocampal de Haloperidol. a) A ANOVA não revelou diferenças significativas 
no tempo gasto na área central do CA. b) A ANOVA não revelou  diferenças 
significativas no tempo gasto na área periférica do CA.  

5.4.2. Haloperidol Intrahipocampal - LCE  
A ANOVA de duas vias das variáveis medidas no teste LCE, não 

mostrou diferenças significativas quando administrado o tratamento com 
antagonista DRD2 Haloperidol no hipocampo dos animais. Não foram 
observadas diferenças no comportamento das linhagens nem um efeito 
do tratamento (Fig. 24a-d). 

Como resumo gráfico, a tabela 3 mostra algumas das medidas 
avaliadas nas linhagens SHR e SLA16 após a administração IP e 
Intrahipocampal com o antagonista D2, Haloperidol, nos testes 
comportamentais CA e LCE. O traço indica que não houve 
modificações nas medidas avaliadas, em tanto que as setas indicam 
aumento ou diminuição das medidas quando elas aparecem para acima 
ou para abaixo, respectivamente, após a administração IP ou 
intrahipocampal de Haloperidol. 
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Figura 24. Número de entradas nos braços abertos e fechados, tempo gasto nos 
braços abertos e fechados no LCE após administração Intrahipocampal de 
Haloperidol. A ANOVA mostrou que as linhagens tratadas com Haloperidol 
intrahipocampal não apresentaram diferenças significativas para as medidas 
comportamentais: a) Número de entradas nos braços abertos, b) Número de entradas 
nos braços fechados, c) Tempo nos braços abertos e d) Tempo nos braços fechados. 
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Tabela 4. Resumo gráfico do tratamento IP e Intrahipocampal com Haloperidol nas 
linhagens SHR e SLA16. Resultados obtidos das medidas avaliadas para os testes de 
CA e para LCE (traço indica que não houve mudança; seta para baixo indica 
diminuição; seta para acima indica aumento). 

5.5.0. Quantificação por Western Blot do receptor D2 e DAT no 
hipocampo das linhagens SHR e SLA16. 

Com o intuito de começar a analisar mais especificamente 
possíveis diferenças no sistema dopaminérgico das linhagens SHR e 
SLA16 foi realizada uma quantificação dos receptores D2 e DAT no 
hipocampo de 5 animais da linhagem SHR e 5 animais da linhagem 
SLA16.  
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5.5.1. Quantificação de D2 
O teste- t não mostrou diferença significativa entre a quantidade 

do receptor D2 no hipocampo dos animais da linhagem SHR e a 
quantidade de D2 no hipocampo dos animais da linhagem SLA16 (Fig. 
25a-b). A quantificação foi normalizada com a detecção de β-actina. 
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Figura 25. Quantificação por Western Blot dos receptores da família D2 no 
hipocampo de animais naive das linhagens SHR e SLA16. a) Fotografia das 
membranas reveladas com revelador automático Chemidoc (Bio-Rad) e utilizada 
para quantificar com o programa ImageJ. As medidas foram normalizadas em 
relação à β-actina, b) Gráfico resultado do test-t onde não foram observadas 
diferencias significativas na quantificação do receptor D2 no hipocampo das 
linhagens SHR e SLA16. 
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Figura 26. Quantificação por Western Blot do DAT no hipocampo de animais naive 
das linhagens SHR e SLA16. a) Fotografia das membranas reveladas com revelador 
automático Chemidoc (Bio-Rad) utilizada para quantificar com o programa ImageJ. 
As medidas foram normalizadas em relação à β-actina, b) Comparação de medias 
com teste-t. Não foram observadas diferencias significativas na quantificação do 
DAT no hipocampo das linhagens SHR e SLA16. 

 

5.5.2. Quantificação de DAT <80 
O teste-t não mostrou diferença significativa na quantificação de 

DAT no hipocampo de animais da linhagem SHR e os animais da 
linhagem SLA16 (Fig. 26a-b). A quantificação foi normalizada com a 
detecção de β-actina. 
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6. DISCUSSÃO 
O presente trabalho avaliou a resposta comportamental de duas 

linhagens de ratos, SHR e SLA16, através da utilização de fármacos que 
atuam no receptor dopaminérgico D2. O desenho experimental procurou 
estudar estas respostas a partir do tratamento farmacológico sistêmico, 
ou do tratamento farmacológico região específica, através de 
microinjeções no hipocampo ventral dos ratos de ambas as linhagens.  

No presente estudo, mostramos que o tratamento IP com 
Quimpirole ou com Haloperidol provocou uma diminuição na 
locomoção total no CA, somente nos animais da linhagem SLA16 (Fig. 
7a e 17a), sugerindo que ela pode ser mais sensível que a linhagem 
SHR, em relação a estes fármacos. No LCE, ambas as linhagens SHR e 
SLA16 apresentaram redução de locomoção em resposta ao tratamento 
com o Quimpirole (Fig. 9b). Já o Haloperidol parece não ter reduzido a 
locomoção das linhagens como visto pela distância total percorrida (Fig. 
20d), apesar de que o mesmo foi efetivo em reduzir as entradas nos 
fechados, um clássico índice locomotor deste teste, de ambas as 
linhagens (Fig. 19b). 

Já quando o tratamento com agonista e antagonista foi 
administrado localmente no hipocampo ventral, mostramos que o 
tratamento com Quimpirole provoca uma diminuição de locomoção 
total nas duas linhagens no CA (Fig. 12a). Por outro lado, quando o 
Haloperidol é administrado localmente, as linhagens não são afetadas 
em termos locomotores (Fig. 22a). No LCE, as linhagens SHR e SLA16 
apresentaram uma redução de locomoção em resposta ao tratamento 
com Quimpirole (Fig. 14b), mas não com o Haloperidol (Fig. 24b).   

Os experimentos também sugeriram alguns efeitos 
comportamentais relacionados à ansiedade/emocionalidade. Por 
exemplo, em resposta ao tratamento com Quimpirole IP, observamos 
um efeito ansiolítico nas duas linhagens no teste do CA (Fig. 7b) e no 
teste do LCE (Fig. 10a). 

Por fim, a quantificação dos receptores D2 e do DAT no 
hipocampo de animais de ambas as linhagens não apresenta diferenças 
significativas entre as linhagens SHR e SLA16. Devido a que os alelos 
que codificam as famílias dos receptores dopaminérgicos estão 
localizados em uma região genômica idêntica entre as linhagens SHR e 
SLA16, podemos sugerir que as diferenças observadas no sistema 
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dopaminérgico, no presente estudo, podem ser resultado da influência 
indireta de genes localizados na região de Anxrr16. 
 
Tratamento com Quimpirole – CA e LCE 

Uma vez finalizada a construção da linhagem SLA16, a 
caracterização realizada por de Medeiros (2013) mostrou que esta nova 
linhagem apresenta um perfil de maior locomoção e com índices 
menores de comportamento relacionados à ansiedade/emocionalidade 
que a linhagem controle SHR. Esse perfil é resultado da avaliação dos 
comportamentos das linhagens nos testes do CA, T-maze e Caixa branca 
e Preta (de Medeiros et al., 2013). Lembrando que a SHR é uma 
linhagem validada como modelo de estudo de TDAH (porque reúne 
algumas características típicas do transtorno como falta de atenção, 
hiperatividade e comportamentos impulsivos) (Sagvolden T. , 2000), e 
que os resultados obtidos neste trabalho mostram que a linhagem 
SLA16 é ainda mais ativa que a linhagem SHR, o que ressalta a 
importância da região genômica Anxrr16 e confirma a natureza contra 
intuitiva da mesma. 

O Quimpirole é um fármaco que ativa seletivamente os 
receptores dopaminérgicos D2/D3 no cérebro (Gehlert et al., 1992). 
Quando as linhagens são tratadas com Quimpirole via IP, o fármaco 
parece ter um efeito de diminuição significativa nos índices de 
locomoção central, ao menos quando avaliado na forma de porcentagem 
(Fig. 7b). É importante salientar que o tratamento com Quimpirole faz 
com que a diferença comportamental basal que caracteriza as linhagens 
desapareça quando aplicado o tratamento com este agonista do receptor 
dopaminérgico. Esse efeito já tem sido observado em diversos tipos de 
experimentos realizados com as linhagens SHR e SLA16 e, acreditamos 
que, o simples fato de passar por uma injeção IP poderia ser capaz de 
gerar um estresse que resulte em uma alteração comportamental nos 
testes avaliados. Essa hipótese ainda deve ser confirmada com 
experimentos desenhados especificamente para tentar isolar e entender 
esse efeito. 

Da mesma maneira, a locomoção periférica no CA (Fig. 6b) e o 
número de entradas nos braços fechados do LCE (Fig. 9b) revela que as 
linhagens apresentam um efeito geral do tratamento, no qual a 
locomoção esta diminuída após a aplicação do fármaco. Devemos 
considerar que a literatura mostra que o Quimpirole provoca um efeito 
bifásico na atividade locomotora dos animais. Esse efeito bifásico pode 
ser dependente tanto da dose administrada como do tempo de ação do 
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fármaco. O Quimpirole provoca uma diminuição locomotora nas 
primeiras 2 horas após ser administrado, provavelmente devido à 
ativação dos receptores D2 pré-sinápticos, e uma consequente 
diminuição da liberação de DA na fenda sináptica, seguido de uma 
segunda fase caracterizada por um aumento na locomoção, 
provavelmente devido à ativação dos receptores D2 pós-sinápticos 
(Giuffrida et al., 1999). Os receptores pré-sinápticos apresentam maior 
afinidade e, portanto, com menores doses e menor tempo de avaliação 
comportamental, os receptores pré-sinápticos são preferencialmente 
ativados (Usiello et al., 2000; De Mei et al., 2009). Considerando que o 
efeito bifásico do Quimpirole é observado ao longo de duas horas de 
tratamento, podemos sugerir que fomos capazes de observar somente a 
fase inicial do efeito, coincidindo com a diminuição da locomoção 
observada pelas duas linhagens na locomoção periférica.  

Por outro lado, e como foi mencionado, o efeito bifásico do 
Quimpirole também depende da dose administrada. Porém, a literatura 
mostra resultados ambíguos em relação a isso. Diversos estudos 
mostram que doses de Quimpirole consideradas baixas podem de fato 
aumentar a atividade locomotora quando administrado em camundongos 
e que doses de Quimpirole, normalmente consideradas altas, podem 
provocar uma diminuição da locomoção em camundongos (Sakanoue et 
al., 2002). Por exemplo, em um estudo utilizando a linhagem SHR, a 
administração de uma dose considerada alta (1 mg/kg), mostrou uma 
diminuição inicial da atividade locomotora e, após 2 horas de 
administração, um aumento de locomoção (Giuffrida et al., 1999). No 
presente trabalho, o tempo da aplicação da droga antes dos animais 
serem colocados nos testes comportamentais foi de 30 minutos. Com 
base na literatura, podemos assim sugerir que ambas as doses utilizadas 
também podem ser consideradas altas, e que o efeito observado coincide 
com o trabalho realizado com a linhagem SHR. Ou seja, possivelmente 
observamos, neste trabalho, somente a etapa inicial do comportamento 
bifásico da Quimpirole. No entanto, podemos considerar a necessidade 
futura de testar a linhagem SLA16 e o controle SHR em um tempo mais 
prolongado, e a realização de uma curva dose-resposta a fim de 
caracterizar a resposta ao tratamento e avaliar o perfil bifásico, um 
experimento que foge do objetivo neste trabalho. 

Finalmente, ao considerar a locomoção total podemos observar 
que o Quimpirole somente modifica significativamente a locomoção da 
linhagem SLA16 (Fig. 7a). Isso parece indicar que as linhagens SLA16 
e SHR respondem diferencialmente ao tratamento, sugerindo um efeito 
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farmacogenético. Um efeito farmacogenético define ou reconhece que 
os genes tem uma importante função controlando a resposta a um 
fármaco que foi administrado (Pharmacogenetics of Psychotropic 
Drugs, 2002). Por tanto, podemos propor que os mecanismos 
farmacocinéticos/farmacodinâmicos, comentados anteriormente, em 
relação à ação da Quimpirole sofram a influência direta ou indireta do 
genótipo diferente destas linhagens. Mas para tentar responder 
totalmente as perguntas que surgem a partir deste efeito faz necessário o 
desenho e execução d  e novos estudos e experimentos. Alguns estudos 
podem ser dirigidos às diferentes estruturas que regulam a atividade 
locomotora, tal como o estriado e o núcleo accumbens, estudos 
moleculares de sensibilidade dos receptores, internalização, e qualquer 
outro fenômeno que condicione uma resposta diferenciada dos 
receptores de duas linhagens, que apresentam quase a mesma identidade 
genômica. 

As medidas de % de locomoção central (Fig. 7b) e tempo gasto 
nos braços abertos no LCE (Fig. 10a) são índices de comportamentos 
relacionados à ansiedade. A literatura mostra que os receptores D2 estão 
envolvidos nos comportamentos relacionados à 
ansiedade/emocionalidade. Por exemplo, um estudo com camundongos 
mostra que o tratamento com Quimpirole provoca aumento de 
comportamentos defensivos, diminuição da interação social e níveis de 
exploração, dados que sugerem um efeito ansiogênico em testes que 
envolvem interação social (Gao e Cutler, 1993). Estudos que envolvem 
o tratamento com Quimpirole em experimentos de medo condicionado 
mostram que a administração de doses baixas de Quimpirole diminui o 
tempo de congelamento em ratos, provavelmente como resultado da 
ativação dos receptores D2 pré-sinápticos, e a diminuição da 
concentração de DA na fenda sináptica. Esse resultado também sugere 
que a ativação dos mecanismos regulados pelos receptores D2 provoca 
uma diminuição do medo devido a um prejuízo na memória associativa 
(de Oliveira et al., 2006). Outro estudo utilizando camundongos mostra 
que a administração de doses baixas de Quimpirole resulta em um 
aumento no número de entradas nos braços fechados no teste LCE, 
diminuição da atividade locomotora e um aumento no tempo gasto nos 
braços fechados, sugerindo um efeito ansiogênico do tratamento, e que 
apresenta um comportamento dependente da dose utilizada (Rodgers et 
al., 1994).  

O teste de LCE nos mostra que independente da dose 
administrada de Quimpirole, o número de vezes que animais da 
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linhagem SLA16 entram e o tempo gasto nos braços abertos do aparato 
é sempre maior em relação à linhagem SHR. Por um lado, estes 
resultados confirmam o perfil de caracterização inicial das linhagens (de 
Medeiros, 2012), e por outro lado, sugerem que a linhagem SLA16 
apresenta uma preferência à área aversiva do aparato, no presente 
experimento. 

Com o intuito de investigar o possível envolvimento da região 
ventral do hipocampo na regulação das emoções, duas doses do agonista 
do receptor D2/D3, Quimpirole, foram administradas na área ventral do 
hipocampo e seguidamente os animais foram avaliados no CA e LCE. 
Porém, alguns fatores devem ser considerados nesta discussão: Após a 
avaliação histológica dos cérebros dos animais testados foram 
considerados nas análises estatísticas aqueles animais que apresentaram 
a microinjeção na área ventral do hipocampo e também as microinjeções 
que estavam na periferia da área ventral. Esses animais injetados no 
limite da área foram considerados a fim de obter um número amostral 
que seja mais adequado no presente trabalho. Ainda que tenham sido 
considerados animais com microinjeções na periferia da área ventral do 
hipocampo, o número experimental deverá ser futuramente aumentado, 
pois se observam alguns resultados com erro padrão grandes, um fator 
que poderia ocultar possíveis resultados positivos ou negativos.   

A literatura mostra uma crescente tendência a dividir o 
hipocampo em duas regiões que influenciam diferenciadamente diversos 
comportamentos. É cada vez mais evidente que a região dorsal do 
hipocampo se relaciona e influencia principalmente eventos 
relacionados à memória, enquanto que a região ventral do hipocampo 
parece cada vez mais estar envolvida com regulação de emoções, em 
especial, com comportamentos tipo ansioso (Bannerman et al., 2004; 
Bertoglio et al., 2006). Quando consideramos a locomoção uma medida 
que pode estar regulada pela região ventral do hipocampo, um estudo 
sugere que o aumento da atividade hipocampal dopaminérgica 
acompanhada do aumento na atividade locomotora é um efeito 
secundário da diminuição da regulação GABA. A restauração da função 
GABA no hipocampo ventral provoca diminuição da locomoção e 
restaura e normaliza a função hipocampal. Por outro lado, a 
hiperatividade dopaminérgica do hipocampo esta relacionada com 
sintomas positivos da esquizofrenia (Perez e Lodge, 2013). A 
esquizofrenia junto com outras doenças psiquiátricas como bipolaridade, 
Transtorno obsessivo compulsivo apresentam também uma 
comorbidade com a ansiedade (Muller et al., 2004).  
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No presente trabalho, o tratamento na região ventral do 
hipocampo com agonista D2/D3 mostra um efeito sobre a locomoção. 
Do mesmo modo que a restauração da função normal GABAérgica 
provoca diminuição na locomoção (lembrando que o GABA exerce um 
efeito inibitório na atividade dopaminérgica) a estimulação dos 
receptores D2/D3 no hipocampo ventral nas duas linhagens provoca 
uma diminuição da locomoção no CA e no LCE (Fig. 12a e 14b, 
respectivamente). Esses dados sugerem que o sistema dopaminérgico da 
região ventral do hipocampo influencia direta ou indiretamente na 
locomoção. Os valores medidos no teste mostram que o efeito não é 
restrito a uma área específica do CA e sim a uma diminuição na 
locomoção total dos animais tratados com Quimpirole. Como já foi 
mencionado anteriormente, o Quimpirole provavelmente exerce o efeito 
sobre os receptores pré-sinápticos D2 que provocam uma diminuição na 
síntese e liberação de DA na fenda sináptica. A diminuição da 
locomoção observada no presente trabalho reforça o resultado obtido 
por Chiavegatto et al. (2009). Eles encontraram uma relação entre níveis 
de expressão do gene Snca, os níveis de DA no hipocampo e a 
locomoção nas linhagens LEW e SHR, contrastantes para 
comportamentos relacionados à ansiedade/emocionalidade. Nossos 
resultados sugerem que o sistema dopaminérgico no hipocampo ventral 
está envolvido na regulação da atividade locomotora como proposto por 
Chiavegatto et al. (2009).  

Quando analisamos a resposta à administração do agonista 
Quimpirole na região ventral do hipocampo no LCE se observam duas 
medidas importantes. Por um lado, existe uma diferença significativa 
entre linhagens em relação ao número de entradas nos braços abertos, na 
qual, a linhagem SLA16, em geral, entra mais nos braços abertos 
independentemente da dose administrada. Por outro lado, o tratamento 
mostra que é efetivo nas duas linhagens. A avaliação das linhagens neste 
aparato mostra novamente o caráter mais ativo da linhagem SLA16 em 
relação à SHR, ao menos em comportamentos realizados frente a uma 
novidade, comportamento basal descrito na caraterização da linhagem 
(de Medeiros et al., 2012). Quando analisamos o número de entradas 
nos braços abertos em conjunto com o tempo gasto neles observamos 
que enquanto o número de entradas baixa, o tempo que os grupos 
tratados gastam nos braços não varia. Além disso, mostra que o 
tratamento produz uma diminuição na atividade locomotora que 
coincide com o resultado observado no CA, quando os animais foram 
também injetados no hipocampo ventral. A literatura mostra que a 
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ativação de receptores pós-sinápticos aumenta a atividade locomotora, 
assim como valores elevados de DA extracelular podem causar efeitos 
ansiolíticos (Thiemann et al., 2009). Por outro lado, o envolvimento dos 
receptores dopaminérgicos no hipocampo ventral relacionado a 
comportamentos tipo ansioso foi sugerido por um estudo que mostra que 
o efeito produzido pela aplicação de um tratamento ansiogênico IP pode 
ser revertido através do bloqueio ou estimulação dos receptores D1/D2 
no hipocampo ventral (Zarrindast et al., 2010). No presente trabalho, a 
ativação dos receptores D2/D3 com Quimpirole no hipocampo ventral 
provocam uma diminuição da locomoção e um efeito ansiogênico.  

De uma forma geral, quando observamos as variáveis % da 
locomoção central no CA e tempo gasto nos braços abertos no LCE 
(índices clássicos de comportamento relacionado à ansiedade), podemos 
observar que quando Quimpirole é injetado de forma IP em ambas as 
linhagens aparece um efeito ansiogénico, em tanto que, quando injetado 
localmente no hipocampo ventral não apresenta mudanças significativas 
(Tabela 3). Quando analisamos as variáveis de locomoção total no CA e 
o número de entradas nos braços fechados (índices clássicos de 
locomoção), foi observado que quando Quimpirole é injetado IP, 
somente a linhagem SLA16 apresenta diminuição significativa na 
locomoção total no CA, o que indica um efeito farmacogenético. 
Quando Quimpirole é injetado localmente no hipocampo ventral, ambas 
as linhagens apresentam diminuição significativa na locomoção total, o 
que indica uma implicação dos receptores D2 do hipocampo ventral na 
regulação da locomoção (Tabela 3). 
  
Tratamento com Haloperidol – CA e LCE 

O efeito na locomoção do tratamento com Haloperidol tem sido 
vastamente estudado ao longo do tempo e, em geral se observa que o 
tratamento com diversas doses de Haloperidol injetados via IP 
produzem uma diminuição da atividade locomotora (Yen et al., 2013).  

No presente trabalho, após a administração via IP do Haloperidol 
se observa na locomoção total no CA (Fig. 17a) que a linhagem SHR 
não apresenta diferenças significativas em resposta ao tratamento. Por 
outro lado, a linhagem SLA16 mostra, somente no grupo que recebeu a 
dose alta do tratamento, uma diminuição na locomoção total no CA. A 
resposta locomotora das linhagens não coincide com outros  resultados 
obtidos com  ratos da linhagem SHR (Calzavara et al., 2011). Por 
exemplo, Calzavara et al., 2011 descreve que uma dose baixa de 
Haloperidol (0.1 mg/kg) é capaz de reduzir significativamente a 



52 
 

locomoção em animais da linhagem SHR. As doses utilizadas neste 
trabalho são maiores e, ainda assim, não é observado um efeito 
significativo na linhagem SHR, enquanto que a linhagem SLA16 parece 
ser um pouco mais sensível e responde a maior das doses utilizadas. De 
maneira semelhante, a locomoção periférica mostra um efeito do 
tratamento somente na linhagem SLA16, na qual, a linhagem responde 
só quando administrada a dose maior de Haloperidol e provoca uma 
diminuição da locomoção (Fig. 16b). A linhagem SHR não apresenta 
efeito do tratamento nas duas doses do fármaco utilizado. Esses 
resultados sugerem primeiramente, que a linhagem SHR parece não 
responder segundo a literatura e, por outro lado, sugere que existe uma 
diferença entre SHR e SLA16 relacionada á regulação dos receptores 
dopaminérgicos D2.  

Quando consideramos o tempo gasto na área central do CA, 
observamos que em ambas as linhagens somente um grupo dos tratados 
com Haloperidol responde ao tratamento. No caso da linhagem SHR, 
esse grupo é aquele que recebe a menor dose de Haloperidol (0.25 
mg/kg) e, no caso da linhagem SLA16, o grupo que responde ao 
tratamento é aquele que recebe a maior dose de Haloperidol (0.5 mg/kg) 
(Fig. 18a). Ambos os grupos que respondem passam mais tempo no 
centro do CA em relação ao controle. Essa diferença sugere um efeito 
farmacogenético e aponta possíveis diferenças na sensibilidade dos 
receptores entre as linhagens. Também é importante salientar que o 
aumento no tempo gasto das duas doses de Haloperidol coincide com a 
literatura (Calzavara et al., 2009; Muthuraju et al., 2014; Yen et al., 
2013). Por outro lado, a variável porcentagem da locomoção central 
revela que o tratamento diminui a ansiedade/emocionalidade somente 
nos animais SHR tratados com 0,25 mg/kg de Haloperidol (Fig. 17b). 
Apesar das linhagens responderem diferencialmente ao tratamento de 
Haloperidol, cada uma a uma dose em particular, os nossos resultados, 
em geral, coincidem com os dados mostrados da literatura (Calzavara et 
al., 2011). Portanto, os resultados obtidos no CA sugerem que o 
Haloperidol diminui a locomoção dos animais, tem um leve efeito na 
ansiedade/emocionalidade e também sugere um efeito farmacogenético 
nas respostas observadas.   

Diferente do observado no CA, o tratamento com Haloperidol 
administrado nas duas linhagens mostrou um efeito geral do tratamento 
no teste do LCE. Considerando o número de entradas nos braços abertos 
e fechados, podemos observar que o tratamento com Haloperidol 
provoca uma diminuição nas entradas de ambos os tipos de braços (Fig. 
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24 a-b), o que provoca uma diminuição total das entradas nas duas 
linhagens. Ao considerar o tempo gasto neles, se observa que 
Haloperidol não modifica a preferência dos animais pelas áreas 
aversivas e seguras do aparato, o que sugere que seja um efeito sobre a 
locomoção. Um efeito amplamente descrito na literatura em relação ao 
Haloperidol é a capacidade de gerar sintomas de catalepsia e discinesia 
pela própria inibição dos receptores inibitórios D2 possivelmente no 
estriado (Wadenberg et al., 2001; Colombo et al., 2013). Em resumo, o 
Haloperidol é um antagonista que bloqueia preferencialmente os 
receptores D2. Estudos sugerem que provoca aumento da recaptação do 
neurotransmissor por estimulação do DAT e da atividade da enzima TH 
(Lerner et al., 1977). Em consequência, os níveis de DA extracelular 
aumentam, porém, a DA é incapaz de ativar os receptores e, portanto, a 
atividade locomotora diminui. Entretanto, não podemos deixar de 
considerar o fato que Haloperidol não é um fármaco especifico, e por 
esta razão, no futuro a escolha de um antagonista mais específico para o 
receptor D2 nos permita ter uma ideia mais clara das respostas do 
sistema dopaminérgico em tratamentos periféricos. Apesar de que o 
número de entradas nos braços fechados e número de entradas totais 
representam índices locomotores neste aparato, o presente resultado 
deve ser interpretado com cautela. Com o intuito de medir um possível 
efeito sedativo do tratamento com Haloperidol, avaliamos as medidas de 
distância percorrida e velocidade no LCE sendo que não foram 
observadas diferenças significativas para nenhuma destas variáveis (Fig. 
20c-d). Assim, com o uso de softwares especializados e medidas 
comportamentais mais precisas, não observamos um efeito sedativo 
nestes animais e sim apenas uma redução da exploração do aparato. 

Da mesma maneira que com o tratamento com Quimpirole, foi 
realizado o analise dos diferentes comportamentos após a administração 
local no hipocampo ventral com Haloperidol. Diferente dos efeitos 
observados na locomoção quando o Quimpirole é administrado no 
hipocampo ventral, o tratamento com Haloperidol não modifica os 
níveis de locomoção nas linhagens SHR e SLA16. Esse resultado 
coincide com os dados da literatura que sugerem que bloqueio dos 
receptores D2 não altera a atividade locomotora (Zarrindast et al, 2010). 
Porém, as medidas de locomoção central e locomoção periférica no CA 
nos permite observar novamente que a linhagem SLA16 é mais ativa 
que a linhagem SHR como observado anteriormente (de Medeiros et al., 
2013). Além de não provocar mudanças locomotoras no CA, não se 
observam diferenças no tempo gasto nas diferentes áreas do aparato. Em 
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conjunto, esses resultados sugerem que o tratamento não produz efeitos 
significativos na locomoção destes animais. Considerando que a 
literatura mostra que o bloqueio dos receptores D2 com Sulpirida 
(antagonista D2 especifico) não altera a locomoção (Zarrindast et al., 
2010), podemos sugerir que o efeito observado talvez não seja devido ao 
fato de que o Haloperidol não é um bloqueador específico dos 
receptores D2, e sim pelo fato dele bloquear a sinalização ativada pelos 
receptores D2 pós-sinápticos.  

O teste do LCE mostra que o tratamento com Haloperidol na 
região ventral do hipocampo também não teve efeito nas medidas 
analisadas. O número de entradas nos braços abertos e fechados não são 
modificadas pelo bloqueio dos receptores D2. Em relação ao tempo 
gasto nos braços abertos e fechados também não apresentam diferenças 
significativas. Esses resultados não coincidem com o estudo realizado 
com sulpirida por Zarrindast et al. (2010), no qual, o bloqueio dos 
receptores D2 no hipocampo ventral provoca um efeito ansiolítico. Eles 
também não coincidem com o aumento da concentração de DA 
extracelular que pode provocar efeitos ansiolíticos como sugerido por 
Ono et al. (2015). Em base nos resultados observados do tratamento 
região especifica de Haloperidol, provavelmente a influencia na 
locomoção deve-se a uma estrutura diferente do hipocampo. Lembrando 
que o efeito de tratamento com Haloperidol foi significativo quando 
administrado de forma IP, podemos sugerir que a diminuição observada 
pelo tratamento IP deva-se a estruturas como estriado como mostrado na 
literatura (Lerner et al., 1977; Wadenberg et al., 2001). Além disso, não 
podemos descartar que as doses utilizadas no presente estudo, não 
tenham sido efetivas em demonstrar um efeito comportamental visível 
nestas linhagens. Também, sugerimos que novas cirurgias devam ser 
realizadas a fim de completar o número experimental, além de realizar 
experimentos com o uso de um antagonista com maior afinidade dos 
receptores D2 e especificidade. Finalmente o estudo com fármacos 
agonistas e antagonistas dos receptores D1 em experimentos 
administrados localmente e perifericamente nos permitirá estudar e 
analisar a resposta dopaminérgica completa das linhagens SHR e SLA16 
e sua relação com os comportamentos relacionados à 
ansiedade/emocionalidade. 

De uma forma geral, quando observamos as variáveis % da 
locomoção central no CA e tempo gasto nos braços abertos no LCE, 
podemos observar que quando Haloperidol é injetado de forma IP, 
somente o grupo da linhagem SHR que foi tratado com a menor dose, 
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apresenta um aumento na porcentagem de locomoção central no CA, em 
tanto que, a linhagem SLA16 não apresenta diferenças significativas, 
indicando um efeito farmacogenético (Tabela 4). Quando Haloperidol é 
injetado localmente no hipocampo ventral, não se observam diferenças 
significativas nas variáveis avaliadas (Tabela 4). Quando analisamos as 
variáveis de locomoção total no CA e o número de entradas nos braços 
fechados, foi observado que quando Haloperidol é injetado IP, somente 
o grupo da linhagem SLA16 que recebeu a dose maior apresenta 
diminuição significativa na locomoção total no CA, o que indica um 
efeito farmacogenético em relação à SHR. Quando Haloperidol é 
injetado localmente no hipocampo ventral, não foram observadas 
diferenças significativas em nenhuma das linhagens, o que indica que o 
bloqueio dos receptores D2 do hipocampo ventral não parece influenciar 
a regulação da locomoção (Tabela 4). 

Quantificação dos receptores da família D2 e do transportador de 
DA no hipocampo de animais das linhagens SHR e SLA16  

 
Segundo o RGD, o gene que codifica os receptores D2 em ratos, 

localiza-se no cromossomo 8, entanto que o gene que codifica o 
transporta DAT encontra-se no cromossomo 1. Após ter obtido os 
resultados com ambos os fármacos, o resultado observado com o 
tratamento com Quimpirole e Haloperidol IP abre uma pergunta muito 
importante a ser respondida não apenas com um experimento. Como 
duas linhagens que são geneticamente idênticas na região que codifica 
os receptores dopaminérgicos, podem responder de forma diferente em 
relação a um tratamento farmacológico que afeta somente os receptores? 
A maior vantagem de contar com duas linhagens que são idênticas, com 
exceção da região especifica do cromossomo 4 que influencia na 
emocionalidade (Bice et al., 1998; Ramos et al., 1999; Chiavegatto et 
al., 2009), é que as diferenças observadas em medidas que avaliam os 
comportamentos relacionados à ansiedade/emocionalidade devem ter 
origem nesta região diferenciada. Para começar a entender o efeito 
farmacogenético observado no tratamento com Quimpirole e 
Haloperidol, realizamos a quantificação dos receptores D2 e DAT do 
hipocampo dos animais das linhagens SHR e SLA16. Os resultados do 
Western Blot mostram que as linhagens não apresentam diferenças no 
número de receptores D2 e DAT no hipocampo. Embora não sejam 
diferentes em termos numéricos, não significa que o funcionamento não 
seja diferente. Ou seja, diferenças na sensibilidade dos receptores D2 
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das linhagens SHR e SLA16 poderiam explicar o efeito farmacogenético 
observado no tratamento com Quimpirole e Haloperidol. A 
quantificação dos receptores D2 e DAT é o primeiro de vários estudos 
moleculares necessários. Dentre esses estudos, a análise de expressão 
genica do Snca (localizado no QTL Axnrr16) como a expressão proteica 
no hipocampo é fundamental para analisar a possível influencia da α-
sinucleína na regulação do sistema dopaminérgico nas respostas 
relacionadas à emocionalidade/ansiedade, como sugerido por 
Chiavegatto et al., (2009). 
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7. CONCLUSÕES 
 
− Administração IP sugere que a região Anxrr16 pode estar 

regulando de forma indireta os receptores D2 no SNC de ambas as 
linhagens. 

− A ativação no hipocampo ventral dos receptores D2 parece estar 
envolvida na regulação da locomoção. 

− A inibição no hipocampo ventral dos receptores D2 parece não 
estar envolvida na regulação da locomoção. 

− A quantificação obtida dos receptores D2 e DAT não explica a 
resposta diferenciada observada entre as linhagens, porém, deve ser 
tido em conta que a funcionalidade como também a sensibilidade 
são fatores que não é capaz de mostrar a quantificação, por tanto, 
não sabemos se os receptores e os transportadores em ambas as 
linhagens são iguais ou não. 
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ANEXO II 
 
Projeto imagine 

O Projeto Imagine é um projeto de solidariedade internacional 
que visa a inclusão cientifica e o intercâmbio cultural entre os povos. 
Através dele, a UFSC, em conjunto com suas instituições parceiras, 
levará conhecimentos elementares de ciência a comunidades de 
diferentes países, onde haja difícil acesso à educação formal e à 
informação científica. 

O conhecimento científico básico, sobre nós próprios e o universo 
que nos cerca, é indispensável para a construção da cidadania, do 
respeito entre os povos e do diálogo entre as culturas, rumo à 
erradicação de preconceitos e à promoção do desenvolvimento humano. 
Jovens de minorias étnicas, de grupos indígenas ou que simplesmente 
vivem em zonas rurais afastadas, tendo que percorrer grandes distâncias 
ou se deslocar por terrenos difíceis para chegar à escola, tendem a se 
tornar estigmatizados e com baixa confiança em si mesmos. 

A curiosidade, a vontade de aprender e o prazer da descoberta são 
características comuns a todos os seres humanos, em qualquer cultura, 
em qualquer tempo e em qualquer canto da Terra. 

O projeto, em um longo prazo, poderá envolver vários ciclos, 
cada ciclo consistindo de diversos módulos científicos que circularão 
entre diferentes países. O projeto atualmente executa dois ciclos que 
abordam temáticas diferentes da ciência. Cada um desses módulos 
circulará por cinco países parceiros. O primeiro módulo: “DNA, 
diversidade e hereditariedade” e o segundo módulo: “Energia”. 
 
Objetivos do projeto 
1. Através do conhecimento, alargar horizontes e apresentar novas 

perspectivas de vida a jovens e adultos de comunidades remotas, 
sejam eles estudantes, professores, lideranças ou simplesmente 
membros da comunidade. 

2. Contribuir para o despertar da curiosidade científica, para a 
preservação dos ambientes e culturas tradicionais e para a amizade 
entre os povos, promovendo uma maior compreensão (e 
consequente aceitação) das diferenças e semelhanças entre 
indivíduos, etnias, povos e culturas. 

3. Contribuir para a transição harmoniosa entre velhas tradições do 
patrimônio cultural e uma visão científica da realidade, não opondo 
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nem impondo uma à outra, mas dando um senso de continuidade a 
ambas. 

4. Através do convívio e da interação pessoal de cientistas e 
estudantes universitários com as comunidades locais, desmistificar 
a imagem da ciência, e do cientista e despertar futuros 
disseminadores de conhecimento. 

 
Atividades realizadas (2013-2015) 

Módulo I: DNA, diversidade e hereditariedade. Organizar e 
executar as atividades de biologia molecular. Essas atividades foram 
realizaram na UFSC (padronização das técnicas moleculares a serem 
aplicadas a campo e, padronizar, organizar e produzir material 
necessário para cada uma das visitas realizadas pelo projeto) e nas 
visitas do projeto em cada uma das comunidades (executar atividades 
que envolvem manipulação de técnicas de biologia molecular, produção 
de dados para discussão durante a visita). 

Participação nas três visitas realizadas pelo Projeto Imagine do 
módulo I: comunidade de Coxilha Rica e Aldeia Guarani no estado de 
Santa Catarina, Brasil e, da primeira etapa internacional no Vale 
Sagrado dos Incas, Peru.  
 
Projeto Imagine 
http://projetoimagine.ufsc.br/ 
https://www.facebook.com/UFSCProjetoImagine?fref=ts 
 
 


