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1- INTRODUÇÃO 

 

 

1.1- SINALIZAÇÃO DOPAMINÉRGICA 

 

Desde a descoberta das funções fisiológicas da 3-hidroxitiramina (dopamina), há 

mais de 50 anos, este neurotransmissor catecolaminérgico tem atraído muita atenção. A 

dopamina é um metabólito do aminoácido tirosina e está distribuída principalmente em 

quatro vias dopaminérgicas no cérebro de mamíferos (ARIAS-CARRIÓN et al., 2010; 

BEAULIEU e GAINETDINOV, 2011; MACHADO E HAERTEL, 2014):  

 Nigrostriatal – projeta-se da substância negra no mesencéfalo até o corpo 

estriado, sendo muito importante no controle da atividade motora somática. 

 Mesocortical – origina-se na área tegumentar ventral e segue até o córtex frontal, 

atuando na regulação de processos cognitivos. 

 Tuberoinfundibular – projeta-se do hipotálamo para a glândula pituitária 

anterior, regulando a secreção de hormônios. 

 Mesolímbica – origina-se na área tegumentar ventral e se projeta para o corpo 

estriado ventral, sistema límbico e córtex pré-frontal. Admite-se que esta via também 

seja importante na regulação do comportamento emocional. 

No cérebro adulto, os corpos celulares dos neurônios dopaminérgicos estão 

concentrados na substância negra, área tegmental ventral e o campo retrorubral, os quais 

projetam para o gânglio basal, bulbo olfativo, região límbica, hipocampo e córtex. O córtex 

pré-frontal também é rico em dopamina, o que corrobora sua importância para funções 

como raciocínio, planejamento, resolução de problemas e desempenho de atividades 

coordenadas em humanos (DIAMOND et al., 2004).  

A dopamina é formada através de uma cascata enzimática. A enzima tirosina 

hidroxilase catalisa a conversão de tirosina em L-dopa, precursor da dopamina. Ratos que 

tiveram o gene de tirosina hidroxilase suprimido mostraram-se hipoativos e apresentaram 

adipsia e afagia, quadro revertido após tratamento com L-dopa (ZHOU e PALMITER, 

1995).  

As enzimas responsáveis pela degradação da dopamina são a monoamina oxidase 

(MAO) e a catecol-O-metil-transferase (COMT). O produto de degradação da dopamina 

por qualquer uma das enzimas MAO ou COMT é o ácido homovanílico (HVA). O gene da 
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COMT afeta o tempo de atuação da dopamina na fenda sináptica. Recentemente foi 

demonstrado que diferenças genotípicas em COMT, podem gerar alterações na distribuição 

pré-frontal da dopamina, levando a alterações no desempenho cognitivo específico em 

crianças (DIAMOND et al., 2004). A presença de um polimorfismo no gene COMT na 

posição 158, envolvendo a substituição de um aminoácido Val por um Met codifica 

diferentes formas da enzima. A forma gerada pelo alelo Val possui atividade três a cinco 

vezes mais alta do que a forma gerada pelo alelo Met. Consequentemente, o alelo Val está 

associado com o aumento do catabolismo, e a consequente menor disponibilidade de 

dopamina, o que  parece estar relacionado com a diminuição da eficiência da atividade do 

córtex pré-frontal dorsolateral, o que pode contribuir para prejuízos nas funções cognitivas 

que ocorrem nesta região (PARK e WALDMAN, 2014).  

As ações fisiológicas da dopamina são mediadas por cinco receptores (D1 a D5) 

acoplados à proteína G, distintos, porém intimamente relacionados que são divididos em 

dois grandes grupos, D1 e D2 (CIVELLI et al., 1993; RONDOU et al., 2010; SOKOLOFF 

et al., 2006; VALLONE et al., 2000). A estimulação dos receptores D1 resulta num 

aumento da formação de AMPc e fosforilação de DARPP-32, enquanto os receptores D2 

mediam a diminuição da formação de AMPc e a fosforilação da Akt. 

No cérebro adulto, receptores D1 são expressos com elevada densidade nas áreas 

nigrostriatal, mesolímbica e mesocortical, e em níveis mais baixos no hipocampo, 

cerebelo, áreas do tálamo e hipotálamo. Receptores D5 são expressos em níveis baixos em 

várias regiões do cérebro adulto, incluindo neurônios piramidais do córtex pré-frontal, 

córtex pré-motor, cingulado, entorrinal, substância negra, hipotálamo, hipocampo, e giro 

denteado. (SOKOLOFF et al., 2006). Os mais altos níveis de receptores D2 são 

encontrados no estriado, núcleo acumbens e tubérculo olfativo. Receptores D2 também são 

expressos em níveis significativos na substância negra, área tegmental ventral, hipotálamo, 

áreas corticais, septo, amígdala, e hipocampo (SEEMAN, 2006). O receptor D3 tem um 

padrão mais restrito de distribuição, sendo a maior expressão observada nas áreas límbicas 

(MISSALE et al., 1998). O receptor D4 tem o menor nível de expressão no cérebro, sendo 

reportado no córtex frontal, amígdala, hipocampo, hipotálamo, globo pálido, substância 

negra e tálamo (RONDOU et al., 2010).  
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1.2 – DOPAMINA E NEURODESENVOLVIMENTO 

 

O sistema nervoso se origina do ectoderma, que sofre um espessamento formando a 

placa neural por volta do 20º dia de gestação (em humanos). A partir deste estágio, ocorre 

uma série de transformações morfológicas e também diversos processos de diferenciação e 

organização do tecido, sendo eles (MACHADO E HAERTEL, 2014): 

 Proliferação neuronal, que se intensifica após a formação do tubo neural e ocorre 

concomitantemente às transformações anatômicas. 

 Migração neuronal, que ocorre da região proliferativa periventricular para 

regiões mais externas. A partir deste processo é formado o cortex cerebral e suas 

camadas. 

 Diferenciação neuronal, que ocorre após a migração e permite que os neurônios 

jovens adquiram as características morfológicas e bioquímicas próprias da 

função que irão exercer. 

 Sinaptogênese, resultado da ramificação das extremidades dos axônios, que 

respondem a estímulos atrativos ou repulsivos presentes no microambiente. 

 Mielinização, que é considerado o processo final da maturação ontogenética e se 

completa em fases diferentes para as diversas regiões do sistema nervoso. 

Embora os genes determinem o desenvolvimento básico do SNC, o desenvolvimento 

dos circuitos neuronais é dependente da ação dos neurotransmissores e neuromoduladores. 

Eles podem promover, ampliar, inibir ou atenuar o potencial de ação do neurônio 

subsequente. Desse modo, modulam os padrões de sinalização das redes neuronais. As 

catecolaminas aparecem nos embriões de vertebrados e invertebrados antes mesmo da 

diferenciação dos neurônios (PENDLETON et al.; 1998; HERLENIUS e 

LAGERCRANTZ, 2001). 

A dopamina e seus receptores aparecem no cérebro em desenvolvimento no início do 

período embrionário, antes do início da sinaptogênese (ARAKI et al., 2007 DIAZ et al.; 

1997; OHTANI et al., 2003). O aparecimento de neurônios dopaminérgicos é observado 

em fases precoces do desenvolvimento, na idade gestacional de 10-15 dias em ratos 

(OLSON e SEIGER, 1972) e 6-8 semanas em humanos, sendo mais cedo nas mulheres do 

que em homens. Além disso, a atividade dopaminérgica é relativamente alta durante o 

período perinatal, em comparação com a atividade em cérebros adultos (SUNDSTROM et 

al., 1993).  
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No cérebro em desenvolvimento da larva de zebrafish, o receptor dopaminérgico D2 

regula a fosforilação da Akt, que tem um papel fundamental no ciclo celular e na 

arborização neuronal (SOUZA, et al., 2011). A ativação de receptores dopaminérgicos 

influencia a proliferação celular na eminência ganglionar lateral e no neuroepitélio de 

córtex frontal de ratos na fase embrionária (OHTANI et al., 2003; ZHANG et al., 2005) e 

na zona subventricular e giro dentado do hipocampo de ratos adultos (KIPPIN et al., 

2005). Essa ativação também influencia na formação do sistema GABAérgico no pallium 

do zebrafish, e na migração de neurônios gabaérgicos do prosencéfalo basal para o córtex 

cerebral (SOUZA et al., 2011; CRANDALL et al., 2007) e a diferenciação de neurônios 

corticais e do estriado (STANWOOD e LEVITT, 2007). 

Níveis extremamente elevados de receptores D1 foram relatados no globo pálido 

durante o período perinatal (BOYSON e ADAMS, 1997). A estimulação do receptor D1 

regula a transcrição de outros genes, e é possível que a estimulação anormal perinatal 

resulte em consequências em longo prazo. Perturbações do desenvolvimento do sistema 

dopaminérgico podem levar à discinesia, distonia, tiques, distúrbios obsessivo-

compulsivos e movimentos oculares anormais. Isto tem sido observado em ratos com 

deficit dopaminérgico, mas com função noradrenérgica preservada. 

Os receptores dopaminérgicos, em particular D3, são abundantemente expressos 

durante o desenvolvimento do cérebro nas zonas germinativas neuroepiteliais, que são 

ativamente envolvidas na neurogênese no prosencéfalo basal, apoiando assim a hipótese de 

que a dopamina desempenha um papel no desenvolvimento do cérebro durante a 

neurogênese (DIAZ et al.; 1997). Com efeito, a ativação de receptores do tipo D1 e D2 

pode ativar ou inibir, respectivamente, a proliferação de células precursoras na eminência 

ganglionar lateral, que é a precursora neuroepitelial do estriado, e no neuroepitélio cortical,  

o precursor germinal do córtex pré-frontal dorsomedial no cérebro em desenvolvimento 

(OHTANI et al., 2003). No cérebro adulto, a expressão de altos níveis do receptor D3 

parece persistir na zona subventricular germinal (BORTA e HÖGLINGER, 2007).   

Estudos recentes têm demonstrado que os receptores tipo D2 (principal alvos dos 

medicamentos antipsicóticos) modulam a atividade da proteína Akt, que está alterada em 

esquizofrênicos. Esta proteína atua na regulação de processos celulares diretamente 

relacionados ao desenvolvimento neurológico, incluindo a transcrição genética, a 

proliferação celular e a migração neuronal; o que permite inferir que alterações na 
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sinalização dopaminérgica relacionadas à Akt durante o desenvolvimento do cérebro 

poderiam gerar danos na formação dos circuitos neurais (SOUZA et al., 2009). 

Souza et al. (2011) avaliaram o impacto da alteração da sinalização dopaminérgica 

no desenvolvimento do cérebro e no comportamento motor de larvas de zebrafish (Danio 

rerio). Foi demonstrado que a ativação do receptor D2 suprime a atividade de Akt no 

cérebro destas larvas, e que esta redução D2 dependente regula negativamente o 

comportamento motor, de maneira oposta à regulação exercida pela via dependente de D1. 

Também foi demonstrado que a alteração na sinalização via D2 ou a inibição direta da 

atividade de Akt gera significativa redução quantitativa de neurônios gabaérgicos em 

diversas regiões do cérebro. 

Uma implicação interessante do papel da dopamina na proliferação e diferenciação 

celular é a probabilidade de que mesmo um desequilíbrio transitório dos níveis de 

dopamina no desenvolvimento do cérebro poderia se traduzir em prejuízos duradouros na 

estrutura e função do cérebro maduro. Desequilíbrios de dopamina podem ocorrer após a 

ingestão materna de drogas como a cocaína, que atravessam a barreira placentária e 

interferem nos mecanismos dopaminérgicos de sinalização no cérebro fetal (JONES et al., 

2000; SHEARMAN et al., 1996), ou pelo polimorfismo no gene COMT na posição 158, 

envolvendo a substituição de um aminoácido Val por um Met. A forma gerada pelo alelo 

Val possui atividade três a cinco vezes mais alta do que a forma gerada pelo alelo Met 

(PARK e WALDMAN, 2014).  

Distúrbios neuro-funcionais, como a esquizofrenia, transtorno do espectro do 

autismo e distúrbio do déficit de atenção e hiperatividade também parecem estar 

associados com o desequilíbrio dopaminérgico e de outros neurotransmissores no período 

de desenvolvimento do cérebro (CASANOVA et al., 2003;. VOLKMAR, 2001). 

 

 

1.3- DOPAMINA, NEURODESENVOLVIMENTO E ESQUIZOFRENIA  

 

A esquizofrenia afeta cerca de 0,5 a 1,0% da população mundial, sendo a sétima 

doença mais onerosa para a sociedade (ROSS et al.; 2006). As manifestações iniciais da 

esquizofrenia ocorrem mais frequentemente na segunda ou terceira década da vida. 

Alterações sutis da cognição, interação social, função motora e morfologia são 

frequentemente observadas em indivíduos que posteriormente desenvolvem esquizofrenia, 
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o que sustenta a hipótese de que a doença pode ser compreendida, pelo menos em parte, 

como uma desordem do desenvolvimento cerebral (ARNOLD et al.; 2005). 

As alterações estruturais mais consistentes observadas em pacientes com 

esquizofrenia incluem o alargamento do ventrículo lateral e do terceiro ventrículo; 

reduções de volume no lobo temporal medial (formação do hipocampo, subiculum, giro 

para-hipocampal) e giro temporal superior, em particular na porção esquerda. Há também 

evidência da redução do volume do lobo frontal, particularmente das regiões pré-frontais e 

órbito-frontal, anormalidades no lobo parietal, alargadamento do cavum do septo pelúcido, 

anormalidades dos gânglios da base, corpo caloso, tálamo e cerebelo (HONEA et al.; 

2005). Alguns estudos têm sugerido que as alterações estruturais podem ser progressivas 

(RAPOPORT et al.; 2005). 

Há evidências de anomalias citoarquiteturais na massa cinzenta entorrinal (ARNOLD 

et al.; 1997) e em outras regiões corticolímbicas e alta freqüência de neurônios aberrantes 

na substância branca subjacente ao cortex prefrontal, temporal e região para-hipocampal 

(ARNOLD et al.; 2005). Embora estes resultados permitam diversas interpretações, juntos 

fornecem evidências da existência de anomalias durante o neurodesenvolvimento na 

esquizofrenia, como migração neuronal cortical desordenada, consistente com a 

observação de anormalidades comportamentais, neurológicas, e morfológicas.  

Outra linha de evidências sugestiva de anormalidade no neurodesenvolvimento 

deriva da constatação de uma redução no volume da neurópila cortical sem comparável 

perda neuronal. Estudos neuropatológicos quantitativos sugerem déficits quantitativos e 

qualitativos nos processos neuronais e conectividade sináptica na esquizofrenia 

(SELEMON e GOLDMAN-RAKIC, 1999). 

A hipótese da dopamina para esquizofrenia é baseada na ideia de que a 

neurotransmissão de dopamina é aumentada nesta patologia. Van Rossum (1967 apud 

SEEMAN, 2013) formulou a hipótese original. Ele afirmou que estimulação excessiva dos 

receptores de dopamina poderia ser parte da etiologia, e que esta sobre-estimulação poderia 

ser causada por produção excessiva de dopamina, produção de substâncias com ações 

similares à dopamina, susceptibilidade anormal dos receptores, dentre outros fatores. Além 

disto, a única propriedade farmacológica compartilhada por todos os antipsicóticos 

atualmente disponíveis é a capacidade de bloquear o receptor dopaminérgico D2 (KAPUR 

e REMINGTON, 2001).  
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Enquanto a liberação de dopamina endógena nos terminais pré-sinápticos por 

anfetamina é aumentada na esquizofrenia, a densidade de receptores D2 pré-sinápticos 

(auto-receptores de dopamina) é normal (FUSAR-POLI E MEYER-LINDENBERG, 

2013a). No entanto, há um aumento de 14% da capacidade de síntese de dopamina em 

esquizofrênicos (FUSAR-POLI E MEYER-LINDENBERG, 2013b).  

Portanto, baseado no desequilíbrio dopaminérgico no cérebro de esquizofrênicos, e 

nas alterações morfológicas encontradas nos cérebros de pacientes, é imperativo a 

compreensão do papel da dopamina no desenvolvimento do cérebro para um melhor 

entendimento dos mecanismos envolvidos na etiologia da doença. 
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2- JUSTIFICATIVA 

 

As vias de sinalização dopaminérgica modulam um amplo leque de funções vitais do 

sistema nervoso, entre as quais estão o controle motor, a memória, atenção, aprendizado, 

aspectos afetivos e de recompensa. 

Inúmeros estudos têm demonstrado o envolvimento da dopamina na etiologia de 

diversos transtornos psiquiátricos, bem como sua importância para o desenvolvimento 

morfofisiológico do cérebro. Já foi demonstrado que falhas na sinalização dopaminérgica 

nas fases iniciais do desenvolvimento podem causar ou aumentar a probabilidade do 

surgimento de patologias como esquizofrenia, autismo, transtorno do déficit de atenção e 

hiperatividade, entre outras. 

Neste trabalho espera-se analisar os reflexos do estresse dopaminérgico na fase pré-

natal no comportamento de camundongos adultos, com foco nos aspectos motor e 

cognitivo. A sobrecarga de dopamina na fase pré-natal, em que os circuitos neurais ainda 

estão em formação, deverá causar alterações que serão refletidas no comportamento do 

animal nas fases juvenil e adulta. Ao avaliar e mensurar estas alterações, será possível 

inferir o tipo e o local do dano causado, o que deverá contribuir para a elucidação dos 

processos que culminam com o surgimento de manifestações patológicas.  
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3- OBJETIVOS 

 

 

3.1- OBJETIVO GERAL 

 

Este projeto tem como objetivo geral analisar os reflexos comportamentais do estresse 

dopaminérgico pré-natal em camundongos adultos. 

 

 

3.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

São objetivos específicos deste trabalho: 

 

 Avaliar alterações no comportamento motor dos animais. 

 Verificar e analisar alterações no estado hedônico dos animais. 

 Analisar comportamentos que denotem aumento da ansiedade. 

 Determinar possíveis alterações de memória/aprendizado. 
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4- MÉTODOS 

 

 

4.1- ANIMAIS 

 

Serão utilizados camundongos Swiss machos e fêmeas como matrizes, com idades de 

8 a 10 semanas. Os animais serão mantidos em caixas de polipropileno forradas com 

maravalha em ambiente climatizado (22 ± 1°C e umidade 40-70%), com água e ração ad 

libitum e ciclo claro/escuro de 12/12 horas, sendo os machos alocados separadamente das 

fêmeas 

 

 

4.2- ACOMPANHAMENTO DO CICLO ESTRAL E CRUZAMENTO 

 

As fêmeas terão o ciclo estral observado periodicamente, e serão colocadas em 

contato com o macho quando estiverem em proestro, na proporção de duas fêmeas para um 

macho. Na manhã seguinte ao cruzamento, macho e fêmeas serão separados e será 

realizado esfregaço vaginal e, caso seja observada a presença de espermatozoides, este será 

considerado o dia E0 de gestação. 

 

 

4.3- PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

 

No  dia E19 será realizado o procedimento cirúrgico para injeção da substância teste 

(L-dopa) ou salina intraperitonealmente em cada feto, sendo os mesmos posteriormente 

realocados no ventre da fêmea para prosseguimento da gestação. A escolha desta data se 

deve ao estágio já avançado de formação do sistema dopaminérgico do animal, bem como 

das projeções axonais (Sillivan e Konradi, 2011).  

As fêmeas serão anestesiadas com uma mistura de cetamina e xilazina (80 mg/kg e 

10 mg/kg respectivamente) por via intraperitoneal. Quando não houver mais resposta ao 

teste de sensibilidade à dor, o procedimento para expor os fetos será iniciado. A prole de 

cada fêmea receberá uma dose distinta da droga (10, 25 ou 50 mg/kg em 10µl de solução) 

ou salina (10µl) para o grupo controle, e será realocada no ventre da fêmea para o 
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prosseguimento da gestação. Após o nascimento, os animais dos grupos teste e controle 

serão acompanhados e passarão por testes comportamentais aos 30 ou 60 dias de vida.  

 

 

4.4- TESTES COMPORTAMENTAIS 

 

Uma vez que a sinalização dopaminérgica modula diversas funções vitais do sistema 

nervoso, incluindo o movimento voluntário, alimentação, afeto, recompensa, sono, 

atenção, memória de trabalho e aprendizagem, serão realizados testes comportamentais nos 

animais submetidos à sobrecarga de dopamina no período embrionário e também ao grupo 

controle, para verificar possíveis alterações nos padrões comportamentais. 

 

 

4.4.1-  Teste do labirinto em cruz elevado  

 

Trata-se de um teste de ansiedade baseado em respostas naturais dos animais. Foi 

inicialmente proposto por Pellow et al.(1985) para ratos e validado por Lister (1990) para 

camundongos. O equipamento consiste de dois braços abertos opostos (30 x 5 cm) e dois 

fechados (30 X 5 x 15 cm), também opostos, elevados a 45 cm do nível do solo. Os braços 

abertos apresentam uma barra lateral de 0,25 cm como proteção, para evitar a queda dos 

animais.  

Os animais serão colocados individualmente no centro do labirinto com a cabeça 

voltada para um dos braços abertos, e terão seu comportamento analisado durante 5 

minutos. Serão considerados o número de entradas e o tempo de permanência dos animais 

nos braços abertos e fechados, sendo que o número de entradas nos braços fechados será 

utilizado como índice de atividade locomotora.  

Assume-se que os braços abertos do labirinto combinam dois componentes 

naturalmente aversivos aos animais: o fato de ser ambiente novo e também um espaço 

aberto. Em contrapartida, os braços fechados oferecem ao animal um ambiente protegido 

contra estímulos potencialmente nocivos, tais como a presença de predadores.  
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4.4.2- Teste do nado forçado 

 

Este ensaio proposto por Porsolt e colaboradores em 1990 consiste em colocar cada 

animal, individualmente, em cilindros plásticos contendo 14 cm de água por um período de 

6 minutos. O tempo total de imobilidade para cada animal e o período de latência para o 

início deste comportamento são mensurados a partir do primeiro minuto. 

Há duas teorias que norteiam este teste: uma que avalia o estresse e outra que aborda 

o comportamento de imobilidade dos animais, que poderia caracterizar depressão (Martin 

et al., 2000) 

 

 

4.4.3- Teste do campo aberto 

 

Esse teste foi inicialmente proposto por Hall (1934), relacionando a defecação e a 

atividade motora do animal no campo aberto como indicadores de seu estado emocional. 

Segundo o autor, alta defecação e baixa atividade locomotora indicariam um estado de 

ansiedade no animal. Também é possível utilizar a atividade locomotora do animal no 

centro do campo aberto como parâmetro mais seletivo de ansiedade, enquanto a atividade 

locomotora na periferia do aparato seria um indicador da atividade locomotora do animal. 

O aparato consiste em uma caixa com dimensões 30 x 30 cm, confeccionada em 

acrílico transparente com paredes de cerca de 15 cm. O chão é preto e dividido em nove 

quadrantes. No início do teste os animais serão colocados individualmente no centro do 

campo aberto e terão a atividade exploratória mensurada durante 5 minutos pelo número de 

cruzamentos realizados com as quatro patas pelos quadrantes e pelo comportamento de 

levantar. Também podem ser considerados o tempo que o animal passa no centro ou na 

periferia do aparato.  

 

 

4.4.4- Teste de consumo de sacarose 

 

No teste de consumo de sacarose (McArthur e Borsini, 2006) a relação entre o estado 

hedônico do animal e a preferência por soluções doces se baseia em evidências de que a 

informação visceral positiva e negativa possui reflexos significativos em processos 

cognitivos e comportamentais (Berntson, et al. 2003). 
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Os animais serão isolados e habituados a beber água de duas garrafas no dia anterior 

ao teste. Os animais serão expostos à sacarose 3% por 48h. A posição da água e da 

sacarose será alterada em cada pesagem a cada 30 min durante as primeiras 3h. Após o 

período de 3h, os animais serão deixados em repouso e seu consumo será medido 12h, 24h 

e 48h após o início do teste. A preferência para a sacarose sobre a água (ou seja, a razão 

entre a ingestão de sacarose pelo total de água acrescido de consumo de sacarose: 

[sacarose/(sacarose+água)] será utilizada como uma medida para a sensibilidade à 

recompensa. 

 

 

4.4.5- Reconhecimento de objetos 

 

Trata-se de um teste comportamental utilizado para acessar memória declarativa em 

roedores, baseado na tendência natural do animal em explorar mais o objeto novo em 

detrimento de um familiar, num contexto conhecido (IZQUIERDO et al., 2006). 

Na primeira sessão (T1) os animais são colocados individualmente em uma caixa 

contendo dois objetos idênticos novos (Luine et al., 2003; Wallace et al., 2006), sendo 

registrado o tempo que o animal passa explorando os objetos durante 3 min. Numa 

segunda sessão (T2) um dos objetos é trocado por um objeto novo. Mensura-se o tempo 

que o animal gasta explorando o objeto antigo (familiar) ou o novo objeto por 3 min. O 

intervalo entre as sessões é de 90 minutos e 24 h para avaliar a memória de curto e longo 

prazo, respectivamente. 

 

 

4.5- ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados serão demonstrados através da média  erro padrão da média. Análise 

de variância (ANOVA) seguida do teste poshoc Bonferroni, serão utilizados para medir o 

grau de significância (p< 0,05). 
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1ª  X X X X X X X X X X X X         
    

                         

2ª  
   

X X X X X X X X X X X X X X X 
      

                         

3ª  
           

X X X X X X X X X X 
   

                         

4ª  
                    

X X X X 

 

1ª Etapa: Revisão bibliográfica 

2ª Etapa: Experimentos 

3ª Etapa: Análise dos resultados  

4ª Etapa: Confecção de material de divulgação da pesquisa. 
  



17 

 

6- REFERÊNCIAS 

 

ARAKI, K.Y., SIMS, J.R., BHIDE, P.G. Dopamine receptor mRNA and protein 

expression in the mouse corpus striatum and cerebral cortex during pre- and postnatal 

development. Brain Research. V. 1156, p. 31–45, 2007. 

 

ARIAS-CARIÓN, O.; STAMELOU, M.; MURILLO-RODRÍGUEZ, E.;MENÉNDEZ-

GONZÁLEZ, M.; PÖPPEL, E. Dopaminergic reward system: a short integrative review. 

International Archives of medicine. V. 3, p. 24-30, 2010. 

 

ARNOLD, S. E., RUSCHEINSKY, D.D., HAN, L.Y. Further evidence of abnormal 

cytoarchitecture of the entorhinal cortex in schizophrenia using spatial point pattern 

analyses. Biological Psychiatry. V. 42, p. 639–647, 1997. 

 

ARNOLD, S. E., TALBOT, K., HAHN, C. G. Neurodevelopment, neuroplasticity, and 

new genes for schizophrenia. Progress in Brain Research. V. 147, p. 319–345, 2005. 

 

BARBOSA, I. M. S. Estatística aplicada à experimentação animal. 1. ed. Belo Horizonte: 

Fundação de Ensino e Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia. 1998. 221p.  

 

BEAULIEU, J-M.; GAINETDINOV, R. R. The physiology, signaling, and pharmacology 

of dopamine receptors. Pharmacological reviews. V. 63, n. 1, p. 182–217, 2011.  

 

BERNTSON, G. G.; SARTER, M.; CACIOPPO, J. T. Ascending visceral regulation of 

cortical affective information processing. European Journal of Neuroscience. V. 18, n. 8, 

p. 2103-2109, 2003. 

 

BHOWMIK, A. D.; CHAUDHURY, S.;  DUTTA, S., SHAW, J.; CHATTERJEE, A.; 

CHOUDHURY, A.; SAHA,  A.; SADHUKHAN, D.; KAR, T.; SINHA S.; 

MUKHOPADHYAY, K. Role of functional dopaminergic gene polymorphisms in the 

etiology of idiopathic intellectual disability. Progress in Neuro-Psychopharmacology e 

Biological Psychiatry. V. 35, p. 1714-1722, 2011. 

 

BILDER, R. M.; VOLAVKA, J.; LACHMAN, H. M.; GRACE, A.  The catechol-O-

methyl- transferase polymorphism: Relations to the tonic-phasic dopamine hypothesis and 

neuropsychiatric phenotypes. Neuropsychopharmacology. V. 29, p. 1943–1961, 2004. 

 

BORTA, A.; HÖGLINGER, G. U. Dopamine and adult neurogenesis. Journal of 

Neurochemistry. V. 100, p. 587-595, 2007. 

 

BOYSON, S. J., ADAMS, C. E. D1 and D2 dopamine receptors in peri- natal and adult 

basal ganglia. Pediatric Research. V. 41, p. 822–831, 1997. 

 

CASANOVA, M.F., BUXHOEVEDEN, D., GOMEZ, J. Disruption in the inhibitory 

architecture of the cell minicolumn: implications for autism. Neuroscientist. V. 9, p. 496–

507, 2003. 

 



18 

 

CASPI, A.; MOFFITT, T. E.; CANNON, M.; MCCLAY, J.; MURRAY, R.; 

HARRINGTON, H.; TAYLOR, A.; ARSENEAULT, L.; WILLIAMS, B.; 

BRAITHWAITE, A.; POULTON, R.; CRAIG, W. Moderation of the Effect of 

Adolescent-Onset Cannabis Use on Adult Psychosis by a Functional Polymorphism in the 

Catechol-O-Methyltransferase Gene: Longitudinal Evidence of a Gene X Environment 

Interaction. Biological Psychiatry. V. 57, p. 1117-1127, 2005. 

 

CIVELLI, O. BUNZOW, J. R. GRANDY, D. K. Molecular diversity of the dopamine 

receptors. Annual Review of Pharmacology and Toxicology. V. 33, p. 281–307, 1993.  

 

CIVELLI, O.; BUNZOW, J. R.; GRANDY, D. K.; ZHOU, Q. Y.; VAN TOL, H. H. 

Molecular biology of the dopamine receptors. European Journal of Pharmacology. V. 

207, p. 277–286, 1991. 

 

CRANDALL, J.E., MCCARTHY, D.M., ARAKI, K.Y., SIMS, J.R., REN, J.Q., BHIDE, 

P.G. Dopamine receptor activation modulates GABA neuron migration from the basal 

forebrain to the cerebral cortex. The Journal of Neuroscience. V. 27, p. 3813–3822, 2007. 

 

DARE, E., FETISSOV, S., HOKFELT, T., HALL, H., OGREN, S.O., CECCATELLI, S. 

Effects of prenatal exposure to methylmercury on dopamine- mediated locomotor activity 

and dopamine D2 receptor binding. Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of 

Pharmacology. V. 367, p. 500–508, 2003. 

 

DI MARZO, V. The endocannabinoid system: Its general strategy of action, tools for its 

pharmacological manipulation and potential therapeutic exploitation. Pharmacological 

Research. V. 60, n. 2, p. 77–84, ago. 2009.  

 

DIAMOND, A., BRIAND, L., FOSSELLA, J., GEHLBACH, L. Genetic and 

neurochemical modulation of prefrontal cognitive functions in children. The American 

Journal of Psychiatry. V. 161, p. 125–132, 2004. 

 

DIAZ, J., RIDRAY, S., MIGNON, V., GRIFFON, N., SCHWARTZ,  J. C. SOKOLOFF, 

P. Selective expression of dopamine D3 receptor mRNA in proliferative zones during 

embryonic development of the rat brain. Journal of Neuroscience. V. 17, p. 4282–4292, 

1997. 

 

EGAN, M. F.; GOLDBERG, T. E.; KOLACHANA, B. S.; CALLICOTT, J. H.; 

MAZZANTI, C. M.; STRAUB, R. E.; GOLDMAN, D.; WEINBERGER, D. R. Effect of 

COMT Val108/158 Met genotype on frontal lobe function and risk for schizophrenia. 

Proceedings of the National Academt of Sciences U.S.A. V. 98, p. 6917–6922, 2001. 

 

FERNAGUT, P. O.; CHALON, S.; DIGUET, E.; GUILLOTEAU, D.; TISON, F.; JABER, 

M. Motor behavior deficits and their histopathological and functional correlates in the 

nigrostriatal system of dopamine transporter knockout mice. Neuroscience. V. 116, p. 

1123–1130, 2003. 

 

FUSAR-POLI, P.; MEYER-LINDENBERG, A. Striatal presynaptic dopamine in 

schizophrenia, part I: meta-analysis of dopamine active transporter (DAT) density. 

Schizophrenia Bulletin. V. 39, p. 22–32, 2013a. 



19 

 

 

FUSAR-POLI, P., MEYER-LINDENBERG, A., Striatal presynaptic dopamine in 

schizophrenia, part II: meta-analysis of [(18)F/(11) C]-DOPA PET studies. Schizophrenia 

Bulletin. V. 39, p. 33–42, 2013b. 

 

HALL, C. S. Emotional behavior in the rat: I. Defecation and urination as measures of 

individual differences in emotionality. Journal of Comparative Psychology. V. 18, p. 

385-403. 1934. 

 

HERLENIUS, E.; LAGERCRANTZ, H. Neurotransmitters and neuromodulators during 

early human development. Early Human Development. V. 65, p. 21-37, 2001. 

 

HERLENIUS, E.; LAGERCRANTZ, H. Development of neurotransmitter systems during 

critical periods. Experimental Neurology. V. 190, p. S8-S21, 2004. 

 

HONEA, R., CROW, T. J., PASSINGHAM, D., MACKAY, C. E. Regional deficits in 

brain volume in schizophrenia: a meta-analysis of voxel-based morphometry studies. The 

American Journal of Psychiatry. V. 162, p. 2233– 2245, 2005. 

 

IZQUIERDO, I.; BEVILAQUA, L. R. M.; ROSSATO, J. I.; BONINI, J. S.; MEDINA, J. 

H.; CAMMAROTA, M. Different molecular cascades in different sites of the brain control 

memory consolidation. Trends in Neurosciences. P. 496-515, 2006. 

 

JONES, L.B., STANWOOD, G.D., REINOSO, B.S., WASHINGTON, R.A., WANG, 

H.Y., FRIEDMAN, E., LEVITT, P. In utero cocaine-induced dysfunction of dopamine D1 

receptor signaling and abnormal differentiation of cerebral cortical neurons. The Journal 

of Neuroscience. V. 20, p. 4606–4614, 2000. 

 

KAPUR, S., REMINGTON, G. Dopamine D2 receptors and their role in antipsychotic 

action: still necessary and may even be sufficient. Biological Psychiatry. V. 50, p. 873–

883, 2001. 

 

KEBABIAN, J. W. CALNE, D. B. Multiple receptors for dopamine. Nature.  V. 277, p. 

93–96, 1979. 

 

KIPPIN, T.E., KAPUR, S., VAN DER KOOY, D. Dopamine specifically inhibits forebrain 

neural stem cell proliferation, suggesting a novel effect of antipsychotic drugs. The 

Journal of Neuroscience. V. 25, p. 5815–5823, 2005. 

 

LACHMAN, H. M.; PAPOLOS, D. F.; SAITO, T.; YU, Y. M.; SZUMLANSKI, C. L.; 

WEINSHILBOUM, R. M. Human catechol-O-methyltransferase pharmacogenetics: 

Description of a functional polymorphism and its potential application to neuropsychiatric 

disorders. Pharmacogenetics. V. 6, p. 243–250, 1996. 

 

LIEBERMAN, J. A., KANE, J. M., ALVIR, J. Provocative tests with psychostimulant 

drugs in schizophrenia. Psychopharmacology (Berl.) V. 91, p. 415–433, 1987. 

List, S., Seeman, P., 1980. Neuroleptic/dopamine receptors: 

 

 



20 

 

LISTER, R. G. The use of a plus-maze to measure anxiety in the mouse. 

Psychopharmacology. V. 92, p.180-185, 1987. 

 

LIU, M.; HONG, C.; LIOU, Y.; TSAI, Y.; HSIEH, C.; TSAI, S. Association study of a 

functional catechol-O-methyltransferase polymorphism and executive function in elderly 

males without dementia. Neuroscience Letters. V. 436, p. 193-195, 2008. 

 

LUINE, V. N.; JACOME, L. F.; MACLUSKY, N. J. Rapid enhancement of visual and 

place memory by estrogens in rats. Endocrinology. V. 144, p. 2836–2844, 2003. 

 

MACHADO, A.; HAERTEL, L. M.  Neuroanatomia Funcional, 3ª ed, Belo Horizonte, 

editora Atheneu, 2014. 344p.  

 

MARTIN, C.; DUCLOS, M.; MORMEDE, P.; MANIER, G.; CHAOULOFF, F. 

Hippocampal and striatal [(3)H]5-HT reuptake under acute stressors in two rat strains 

differing for their emotivity. Neuroscience Letters. V. 288, p. 246-248, 2000.  

 

McARTHUR, R.; Borsini, F. Animal models of depression in drug discovery. 

Pharmacology, Biochemistry and Behavior. V. 84, p. 436-452, 2006. 

 

McCARTHY, D.; LUERAS, P.; BHIDE, P. G. Elevated dopamine levels during gestation 

produce region-specific decreases in neurogenesis and subtle deficits in neuronal numbers. 

Brain Research. V. 1182, p. 11-25, 2007. 

 

MISSALE, C. NASH, S. R.; ROBINSON, S. W.; JABER, M.; CARON, M. G. Dopamine 

receptors: from structure to function. Physiological Reviews. V. 78, p. 189–225, 1998. 

 

NGUYEN, L., RIGO, J.M., ROCHER, V., BELACHEW, S., MALGRANGE, B., 

ROGISTER, B., LEPRINCE, P., MOONEN, G. Neurotransmitters as early signals for 

central nervous system development. Cell Tissue Research. V. 305, p. 187–202, 2001. 

 

OHTANI, N., GOTO, T., WAEBER, C., BHIDE, P.G. Dopamine modulates cell cycle in 

the lateral ganglionic eminence. The Journal of Neuroscience. V. 23, p. 2840–2850, 

2003. 

 

PARK, Y.; WALDMAN, I.D. Influence of the COMT val
108/158

met polymorphism on 

continuous performance task índices. Neuropsychologia. V. 61, p. 45–55, 2014. 

 

PELLOW, S. et al. Validations of open: closed arm entries in an elevated plus-maze as a 

measure of anxiety in the rat. Journal of Neuroscience Methods. V. 14, p. 149-167, 1985. 

 

PENDLETON, R. G. RASHEED, A.; ROYCHOWDHURY, R.; HILLMAN, R. A. New 

role for catecholamines:ontogenesis. Trends in Pharmacological Sciences. V. 19, p. 248-

251, 1998. 

 

PORSOLT, R. D.; MARTIN, P.; LENÈGRE, A.; FROMAGE, S.; DRIEU, K. Effects of an 

extract of Ginkgo Biloba (EGB 761) on "learned helplessness" and other models of stress 

in rodents. Pharmacology. Biochemistry and Behavior. v. 36, p. 963-71, 1990. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Porsolt%20RD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Martin%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lenègre%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fromage%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Drieu%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2217527


21 

 

RAPOPORT, J.L., ADDINGTON, A.M., FRANGOU, S., AND PSYCH, M.R. The 

neurodevelopmental model of schizophrenia: update 2005. Molecular Psychiatry. V. 10, 

p. 434–449, 2005. 

 

RONDOU, P.; HAEGEMAN, G.; VAN CRAENENBROECK, K. The dopamine D4 

recep- tor: biochemical and signalling properties. Cellular and Molecular Life Sciences. 

V. 67, p. 1971–1986,  2010. 

 

ROSS, C. A.; MARGOLIS, R. L.; READING, S. A. J.; PLETNIKOV, M.; COYLE, J. T. 

Neurobiology of Schizophrenia. Neuron. V. 52, p. 139-153, 2006. 

 

SAVITZ, J.; SOLMS, M.; RAMESAR, R. The molecular genetics of cognition: dopamine, 

COMT and BDNF. Genes Brain and Behavior. V. 5, p. 311–328, 2006. 

 

SEEMAN, P. Targeting the dopamine D2 receptor in schizophrenia. Expert Opinion on 

Therapeutic Targets. V. 10, p. 515–531, 2006. 

 

SEEMAN, P. Schizophrenia and dopamine receptors. European 

Neuropsychopharmacology. V. 23, p. 999-1009, 2013. 

 

SELEMON, L. D., GOLDMAN-RAKIC, P. S. The reduced neuropil hypothesis: a circuit 

based model of schizophrenia. Biological Psychiatry. V. 45, p. 17–25, 1999. 

 

SESACK, S. R.; HAWRYLAK, V. A.; MATUS, C.; GUIDO, M. A.; LEVEY, A. I. 

Dopamine axon varicosities in the prelimbic division of the rat prefrontal cortex exhibit 

sparse immunoreactivity for the dopamine transporter. Journal of Neuroscience. V. 18 , p. 

2697–2708, 1998. 

 

SHEARMAN, L.P., COLLINS, L.M., MEYER, J.S. Characterization and localization of 

[125I]RTI-55-labeled cocaine binding sites in fetalandadult rat brain. Journal of 

Pharmacology and Experimental Therapeutics. V. 277, p. 1770–1783, 1996. 

 

SOKOLOFF, P.; DIAZ, J.; LE FOLL, B.; GUILLIN, O.; LERICHE, L.; BEZARD, E.; 

GROSS, C. The dopamine D3 receptor: a therapeutic target for the treatment of 

neuropsychiatric disorders. CNS Neurological Disorders - Drug Targets. V. 5, p. 25–43,  

2006. 

 

SOUZA, B. R.; ROMANO-SILVA, M. A.; TROPEPE, V. Dopamine D2 receptor activity 

modulates Akt signaling and alters gabaergic neuron development and motor behavior in 

zebrafish larvae. The Journal of Neuroscience. V. 31 (14), p. 5512 – 5525, 2009. 

 

STANWOOD, G.D., LEVITT, P. Prenatal exposure to cocaine produces unique 

developmental and long-term adaptive changes in dopamine D1 receptor activity and 

subcellular distribution. The Journal of Neuroscience. V. 27, p. 152–157, 2007. 

 

TANDON, R.; NASRALLAH, H. A.; KESHAVAN, M. S. Schizophrenia, “Just the Facts” 

5. Treatment and prevention Past, present, and future. Schizophrenia Research. V. 122, p. 

1-23, 2010.  

 



22 

 

TRITSCH, N. X., DING, J. B., SABATINI, B. L. Dopaminergic neurons inhibit striatal 

output through non-canonical release of GABA. Nature. V. 490. (7419), p. 262–266, 

2012. 

 

TUNBRIDGE, E. M., HARRISON, P. J., WEINBERGER, D. R. Catechol-o-

methyltransferase, cognition, and psychosis: Val(158)Met and beyond. Biological 

Psychiatry. V. 60, p. 141–151, 2006. 

 

VALLONE, D.; PICETTI, R.; BORRELLI, E. Structure and function of dopamine 

receptors. Neuroscience Biobehavioral Reviews. V. 24, p. 125–132, 2000. 

 

VILLAR, V.A.; JONES, J.E.; ARMANDO, I.; PALMES-SALOMA, C.; YU, P.; 

PASCUA,  A. M.; KEEVER, L.; ARNALDO, F. B.; WANG, Z.; LUO, Y. G protein-

coupled receptor kinase 4 (GRK4) regulates the phosphorylation and function of the 

dopamine D3 receptor. Journal of Biological Chemistry. V. 284, p. 21425–21434, 2009. 

 

VOLKMAR, F.R. Pharmacological interventions in autism: theoretical and practical 

issues. Journal of Clinical Child Psychology. V. 30, p. 80–87, 2001. 

 

WALLACE, M.; LUINE, V.; ARELLANOS, A.; FRANKFURT, M. Ovariectomized rats 

show decreased recognition memory and spine density in the hippocampus and prefrontal 

cortex. Brain Research. V. 1126, p. 176–182, 2006. 

 

WILLIAMS, G.V., GOLDMAN-RAKIC, P.S. Modulation of memory fields by dopamine 

D1 receptors in prefrontal cortex. Nature. V. 376, p. 572–575, 1995. 

 

WITKOVSKY, P. Dopamine and retinal function. Documenta Ophthalmologica. V. 108, 

p. 17–40, 2004. 

 

ZHANG, L., BAI, J., UNDIE, A.S., BERGSON, C., LIDOW, M.S. D1 dopamine receptor 

regulation of the levels of the cell-cycle-controlling proteins, cyclin D, P27 and Raf-1, in 

cerebral cortical precursor cells is mediated through cAMP-independent pathways. 

Cerebral Cortex. V. 15, p. 74–84, 2005. 

 

ZHOU, Q.Y., PALMITER, R.D. Dopamine-deficient mice are severely hypoactive, 

adipsic, and aphagic. Cell. V. 83, p. 1197–1209, 1995. 


