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Resumo  

O transtorno do pânico tem como principal característica a ocorrência de 

ataques de pânico. O tratamento farmacológico é feito com antidepressivos e 

benzodiazepínicos. O sistema endocanabinoide é um sistema de 

neurotransmissão envolvido na modulação de respostas aversivas. Portanto, 

no presente trabalho testou-se a hipótese de que este sistema inibe 

comportamentos tipo-pânico em animais experimentais. Na primeira parte, foi 

investigado o envolvimento do receptor canabinoide CB1 nos efeitos anti-

aversivos induzidos pela injeção sistêmica do benzodiazepínco alprazolam ou 

do agonista para receptor 5-HT1A (8-OH-DPAT) na substância cinzenta 

periaquedutal dorsolateral (SCPdl). Em seguida, testou-se se a facilitação da 

sinalização endocanabinoide induz efeito panicolítico no modelo da fuga 

induzida por cianeto de potássio (KCN). Por fim, foi validado o modelo de 

pânico induzido pelo doxapram, para o estudo dos efeitos dos canabinoides. 

Observamos que o antagonismo de receptor CB1 inibe os efeitos do alprazolam 

e do 8-OH-DPAT. No modelo do KCN, nenhum dos canabinoides induziu efeito 

anti-aversivo, embora o alprazolam tenha sido eficaz. Por fim, foi demonstrado 

que o doxapram induz efeito ansiogênico no labirinto em T elevado e ativação 

celular da porção ventrolateral da SCP. Também neste modelo, os 

canabinoides não foram eficazes. Pode-se concluir que o sistema 

endocanabinoide está envolvido no mecanismo de ação de drogas 

panicolíticas, mas não na indução de comportamentos tipo-pânico induzidos 

por KCN ou doxapram. Além disso, este trabalho sugere a hiperventilação 

induzida pelo doxapram como um modelo animal para o estudo de ataques de 

pânico.  
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Abstract  

The main feature of panic disorder is the occurrence of panic attacks. 

Pharmacological treatment is made with antidepressants and benzodiazepines. 

The endocannabinod system is a neurotransmitter system involved in the 

modulation of aversive responses. Therefore, in the present study we tested the 

hypothesis that this system inibits panic-like behaviors in experimental animals. 

In the first part, we investigated the involvement of cannabinoid receptor 1 

(CB1) in the antiaversive effects induced by systemic injection of alprazolam or 

injection of the 5-HT1A agonist, 8-OH-DPAT, in the dorsolateral periaquedutal 

gray (dlPAG). In addition, we tested if increasing endocannabinoid sigaling 

induces panicolytic effects in the escape induced by KCN. We observed that 

CB1 antagonism prevented the effects of alprazolam and 8-OH-DPAT. None of 

the drugs tested was efficacious in the escape reaction induced by KCN, 

however, alprazolam presented a panicolytic effect. In the last part, we showed 

that doxapram induces anxiogenic efffects in the elevated T maze and cellular 

activation of the ventrolateral portion of the PAG. It can be concluded that the 

endocannabinoid system is involved in the mechanism of action of panicolytic 

drugs, but not in the induction of panic-like behaviors induced by KCN or 

doxapram. Moreover, this study suggests the utilization of the hyperventilation 

induced by doxapram as an animal model of panic attack.   
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1. Introdução 

 

1.1 Transtorno do pânico: aspectos históricos e clínicos 

 

 A palavra pânico origina-se do nome Pan, uma entidade da mitologia 

grega que vivia nas florestas assustando os viajantes devido à sua aparição 

súbita e aspecto monstruoso. Na era clássica, portanto, já havia relatos, 

expressados sob a forma da metáfora do mito de Pan, sobre uma sensação de 

terror súbita vivida por viajantes. Na era moderna, diversos psiquiatras 

observaram e descreveram manifestações de ansiedade aguda, angústia, 

terror e “medo de sentir medo” (revisado por Nardi e Freire, 2016). Diversas 

teorias foram elaboradas para explicar esses sintomas. Entretanto, elas 

possuíam um caráter mais filosófico do que empírico.  

 Na segunda metade do século XX, houve uma revolução na psiquiatria. 

Diversas drogas se mostraram eficazes em aliviar sintomas psiquiátricos e, 

com isso, foi possível teorizar sobre causas biológicas e neuroquímicas para os 

transtornos psiquiátricos (Lopez-Munoz et al., 2012). A imipramina, um 

antidepressivo tricíclico, passou a ser utilizada para tratar sintomas 

depressivos, enquanto os benzodiazepínicos eram utilizados para tratar a 

ansiedade (Lopez-Munoz e Alamo, 2009; Lopez-Munoz et al., 2011). No ano de 

1964, o psiquiatra norte-americano Donald Klein publicou um artigo no qual ele 

relata que diversos pacientes que apresentavam o que ele chamou de “ataques 

de pânico” melhoravam com o tratamento crônico com a imipramina, mas não 

com os sedativos (Klein, 1964). De acordo com Klein, os pacientes 

apresentavam além do ataque de pânico, sintomas como ondas de calor e frio, 

respiração acelerada, palpitações, fraqueza e sensação de morte iminente 

(Klein e Fink, 1962; Klein, 1964).  

 Os estudos de Klein influenciaram a terceira edição do Manual de 

Estatística e Diagnóstico para Transtornos Mentais (DSM- III). Nesta edição, foi 

feita a distinção entre transtorno do pânico e transtorno da ansiedade 

generalizada. O primeiro, sensível à imipramina e o segundo, sensível aos 
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benzodiazepínicos. De acordo com aquela edição, o transtorno do pânico 

caracteriza-se pela presença de ataques de pânico recorrentes, os quais se 

caracterizam por sintomas somáticos, como palpitações, dores no peito, 

sudorese, e sintomas cognitivos, como medo de morrer, desconforto e "medo 

de ficar louco". O transtorno do pânico pode vir acompanhado de uma aversão 

a espaços públicos chamada de agorafobia. O transtorno da ansiedade 

generalizada, por sua vez, caracteriza-se pela presença de ansiedade crônica 

sem causa aparente (DSM-III). Atualmente, a quinta edição do DSM considera 

a agorafobia uma condição que pode se manifestar na presença ou na 

ausência de ataques de pânico, sendo, então, uma categoria distinta de 

transtorno. Além disso, o ataque de pânico passou a ser um fator de 

prognóstico para todos os transtornos mentais ((Asmundson et al., 2014)DSM-

V). Assim, o seu tratamento pode melhorar o prognóstico de diversas 

condições psiquiátricas 

 Atualmente, os medicamentos mais utilizados para o tratamento do 

transtorno do pânico são os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação 

de serotonina (ISRS) e os benzodiazepínicos de alta potência, como o 

alprazolam e o clonazepam (Bandelow et al., 2008; Baldwin et al., 2014). 

Alguns dos efeitos adversos provocados pelo uso prolongado de 

antidepressivos são ganho de peso, sonolência, disfunção sexual e déficits na 

memória e concentração (Nardi et al., 2011; Nardi et al., 2012). Já para o 

alprazolam e o clonazepam, os efeitos adversos mais comuns são sonolência e 

déficits na memória e concentração (Nardi et al., 2012). A eficácia dos ISRS 

indica que o sistema serotoninérgico está envolvido na etiologia ou 

patofisiologia do transtorno. Essa observação levou ao desenvolvimento da 

teoria serotoninérgica do transtorno do pânico (Deakin e Graeff, 1991; Graeff et 

al., 1996). 

Outra teoria proposta para explicar a etiologia do transtorno é a teoria do 

alarme falso de sufocação (AFS) (Klein, 1993). Ela propõe a existência de um 

sistema de detecção de sufocação que seria erroneamente ativado levando ao 

ataque de pânico (Klein, 1993). A teoria serotoninérgica e a teoria do AFS 

permitem a elaboração de hipóteses sobre os mecanismos envolvidos nas 
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causas do ataque de pânico, possibilitando o desenvolvimento de estratégias 

alternativas para o tratamento do transtorno. 

 

1.2 Teoria serotoninérgica do TP e labirinto em T elevado 

A ansiedade é uma emoção natural do ser humano, que o prepara para 

situações de risco, conflitos e desafios. Presente também em outros animais, 

como roedores e aves, a ansiedade pode se manifestar em situações de 

conflito através de comportamentos específicos de cada espécie (Blanchard et 

al., 1990). O pombo, por exemplo, pode ser treinado a evitar a realizar um dado 

comportamento devido à apresentação contigencial de uma punição (choque) 

(Graeff e Schoenfeld, 1970). Dessa maneira, é colocada uma situação de 

conflito ao animal entre realizar o comportamento ou evitá-lo, devido ao 

choque. Estudos utilizando esse modelo experimental demonstraram que o 

bloqueio de receptores serotoninégicos aumenta a frequência do 

comportamento punido, ou seja, induz um efeito ansiolítico (Graeff e 

Schoenfeld, 1970). Posteriormente, foi demonstrado que a depleção de fibras 

serotoninérgicas que projetam para o prosencéfalo também induz um aumento 

da frequência do comportamento punido, corroborando o efeito ansiolítico (Tye 

et al., 1977). A hipótese formulada, portanto, foi a de que a serotonina liberada 

em regiões prosencefálicas apresenta um efeito ansiogênico (revisado em 

Graeff et al, 2002) 

Contrapondo tais observações, foi demonstrado que a serotonina exerce 

função oposta, antiaversiva, em uma estrutura mesencefálica, a substância 

cinzenta periaquedutal (SCP). Fibras serotoninérgicas oriundas do núcleo 

dorsal da rafe (NDR) projetam para a SCP. A estimulação elétrica da porção 

dorsal SCP (SCPd) induz aumento da atividade locomotora, exoftalmia, 

hiperventilação, aumento da resposta pressora e bradicardia (Graeff et al., 

1986). Tais respostas são aversivas, pois os ratos aprendem a evitá-la 

realizando comportamentos operantes, como pressionar uma barra (Kiser et 

al., 1978; Kiser et al., 1980; Jenck et al., 1995). Utilizando-se a estimulação da 

SCPd como punição, foi demonstrado que a facilitação local dos efeitos da 

serotonina apresentava um efeito anti-aversivo. Ou seja, era necessário uma 
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corrente de maior intensidade para provocar o comportamento de pressionar a 

barra (Kiser et al., 1978; Kiser et al., 1980). Foi desenvolvida a hipótese então, 

de que a serotonina ao atuar no prosencéfalo teria um efeito ansiogênico, já ao 

atuar na SCPd, teria um efeito anti-aversivo.  

Estes comportamentos foram, posteriormente, considerados correlatos 

de ataques de pânico (Graeff, 2004). Dentre outros, contribuíram para esta 

visão os pesquisadores Caroline Blanchard e Robert Blanchard que realizaram 

estudos sobre comportamentos defensivos em ratos (Blanchard e Blanchard, 

1989b; 2003; Graeff, 2004). Os comportamentos defensivos constituem um 

repertório de respostas que o animal pode apresentar diante de uma ameaça, 

como um predador. São elas a avaliação de risco, a esquiva, o congelamento, 

a fuga e o ataque (Blanchard e Blanchard, 1989a). Dependendo da distância 

que o roedor encontra-se do predador, ele irá apresentar um ou outro 

comportamento. Por exemplo, com o predador a uma longa distância, a 

probabilidade maior é a de que o roedor apresente um comportamento de 

avaliação de risco e esquiva, já quando o predador encontra-se próximo do 

roedor e há uma rota de fuga, ele irá fugir. Caso não haja rota de fuga, o roedor 

irá atacar (Blanchard e Blanchard, 1989a; Blanchard et al., 1990).  

Em relação aos substratos neurais de cada comportamento, hipotetiza-

se que o sistema septo-hipocampal e a amígdala seriam estruturas recrutadas 

durante os comportamentos de avaliação de risco e esquiva. Já os 

comportamentos de fuga e congelamento seriam mediados pela SCP 

(Mcnaughton e Corr, 2004). Tais estruturas comporiam o sistema neural de 

defesa (Gross e Canteras, 2012). De fato, em seres humanos, a estimulação 

da amígdala ou da SCPd provocam sensações de medo, ansiedade, terror e 

manifestações autonômicas simpáticas (Nashold et al., 1969a; b; Davis e 

Whalen, 2001; Lanteaume et al., 2007). As respostas mediadas pela SCP em 

humanos são similares aos sintomas do ataque de pânico. Dessa forma, 

baseado no sistema neural de defesa e no papel dessas estruturas em 

humanos, é possível associar os comportamentos defensivos a determinados 

transtornos da ansiedade (Blanchard et al., 1990; Graeff e Del-Ben, 2008; Del-

Ben e Graeff, 2009; Canteras e Graeff, 2014). A avaliação de risco e a esquiva 

estariam relacionadas à ansiedade, correlacionando-se, então, com o TAG, 
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enquanto a fuga induzida por estimulação da SCP e o congelamento estariam 

relacionados ao ataque de pânico, correlacionando-se com o TP (Graeff et al., 

1998; Schenberg et al., 2001). De acordo com a teoria serotoninérgica, 

portanto, foi proposto que em modelos animais envolvendo a esquiva, a 

serotonina atuaria no prosencéfalo, apresentando um efeito ansiogênico, já em 

modelos envolvendo a fuga, a serotonina atuaria no mesencéfalo apresentando 

um efeito panicolítico (figura X) (Deakin e Graeff, 1991). 

De forma a se testar essa hipótese, foi desenvolvido o labirinto em T 

elevado (LTE), um modelo animal capaz de medir a esquiva (ansiedade) e a 

fuga (pânico) no mesmo animal (Graeff et al., 1998; Zangrossi e Graeff, 2014). 

O LTE foi baseado no labirinto em cruz elevado, entretanto, ele apresenta dois 

braços abertos e um fechado. As medidas realizadas no aparelho são a 

esquiva inibitória no braço fechado e a fuga do braço aberto. Para a esquiva 

inibitória, o animal é colocado no braço fechado e mede-se a latência para 

atingir o centro do labirinto, onde não há paredes. A exposição é repetida três 

vezes e há um aumento progressivo da latência indicando que o animal 

aprendeu que no centro do labirinto há um espaço aberto e, portanto, aprendeu 

a evitá-lo. A fuga é medida a partir da exposição do animal ao braço aberto por 

três vezes consecutivas. Foi demonstrado que o comportamento de fugir do 

braço aberto não sofre habituação e não há aprendizado (Teixeira et al., 2000). 

De acordo com a validação farmacológica do modelo, drogas que são 

utilizadas na clínica para o tratamento do TAG, como o diazepam, e alguns 

antidepressivos administrados cronicamente, são eficazes em reduzir a latência 

da esquiva inibitória, sugerindo um efeito ansiolítico. Já o alprazolam 

administrado de forma aguda e todos os antidepressivos administrados de 

forma crônica testados até então são eficazes em aumentar a latência da fuga, 

sugerindo um efeito panicolítico (ver tabelas em Zangrossi & Graeff, 2014). O 

efeito panicolítico da fluoxetina parece depender da ativação de receptores 

serotoninérgicos do tipo 5-HT1A na SCPdl (SCPd) (Zanoveli et al., 2010). 

Outro modelo que permite avaliar comportamentos do tipo-pânico é a 

fuga induzida por estimulação elétrica da SCPdl (Jenck et al., 1995; Schenberg 

et al., 2001; Schenberg et al., 2014). A validação farmacológica desse modelo 
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mostra que a clomipramina e a fluoxetina administradas de forma aguda ou 

crônica e benzodiazepínicos de alta potência aumentam o limiar de corrente 

necessária para induzir a fuga (Jenck et al., 1995; Vargas e Schenberg, 2001; 

Schenberg et al., 2002). Uma desvantagem para o uso desse modelo é que a 

estimulação elétrica da região leva à ativação indiscriminada de corpos 

celulares e fibras de passagem. Dessa forma, a estimulação química da SCPdl 

por meio de agonistas excitatórios permite o estudo de populações de 

neurônios específicas  (Aguiar et al., 2006; Moreira et al., 2013). Em relação à 

validação farmacológica, foi demonstrado que a ativação de receptores de 

serotonina do tipo 1A (5-HT1A) na SCPdl atenua a resposta de fuga, enquanto o 

tratamento crônico com a imipramina não altera essa resposta. Contudo, com o 

tratamento combinado de um agonista para receptores 5-HT1A e a imipramina, 

houve atenuação da fuga (Beckett e Marsden, 1997; Mongeau e Marsden, 

1997). Assim, o comportamento de fuga do LTE, a fuga por estimulação 

química da SCPdl e a fuga por estimulação elétrica da SCPd respondem de 

maneira diferente a tratamentos que interferem no sistema serotoninérgico, o 

que indica que esses comportamentos apresentam mecanismos distintos.  

 

Fig 1. Representação esquemática mostrando neurônios serotoninérgicos 

oriundos do núcleo dorsal da rafe (NDR) atuando na SCP, inibindo o pânico, ou 

na amígdala, facilitando a ansiedade. Modificado de (Graeff et al., 1996). 
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1.3 Teoria do alarme falso de sufocação  

 

 O ataque de pânico pode ser induzido em indivíduos que apresentam o 

transtorno por meio da exposição a certas substâncias, chamadas portanto de 

panicogênicas, como o CO2, o doxapram, o lactato, o isoproterenol, a 

colecistocinina, a cafeína, entre outros (Fyer et al., 1987; Balon et al., 1988; 

Hollander et al., 1989; Zwanzger et al., 2003; Nardi et al., 2008). A inalação de 

uma mistura de gás com alta concentração de CO2 (hipercápnica) é o método 

mais utilizado para se estudar o ataque de pânico em humanos (Amaral et al., 

2013). Indivíduos que apresentam o transtorno e são expostos ao protocolo de 

inalação reportam sintomas como medo de morrer, dor no peito, respiração 

curta, parestesia, sensação de sufocação e vertigem, similar ao que é relatado 

durante um ataque de pânico espontâneo (Nardi et al., 2006)  (nardi et al, 2006 

– psychopathological profile). A observação de que a hipercapnia induz 

ataques de pânico levou ao desenvolvimento da hipótese de que indivíduos 

diagnosticados com o transtorno são hipersensíveis a alterações da pressão 

parcial de CO2 e ao pH do sangue (Papp et al., 1989; Vollmer et al., 2015).  

Outra teoria proposta baseada nessa observação é a teoria do alarme 

falso de sufocação (AFS), de acordo com essa teoria, indivíduos 

diagnosticados com o TP apresentariam um alarme para detecção de 

sufocação que seria erroneamente ativado, causando os sintomas do ataque 

(Klein, 1993; 1994). Uma situação real de eminência de sufocação em um 

indivíduo não diagnosticado com o transtorno levaria a comportamentos de luta 

ou fuga, medo e reações autonômicas.  

 Outras evidências para a teoria do AFS são o fato de que o TP é mais 

prevalente em indivíduos asmáticos e com doença pulmonária obstrutiva 

crônica e fumar cigarro é um fator de risco para o desenvolvimento do 

transtorno (Klein, 1994; Hasler et al., 2005; Willgoss e Yohannes, 2013). Os 

sintomas presentes na síndrome congênita de hipoventilação central sugerem 

a presença de um sistema central de detecção de sufocação (Klein, 1993). 

Essa síndrome caracteriza-se pela incapacidade de respirar durante o sono 

levando o indivíduo à hipoxia e possibilidade de morte. Esses indivíduos não 
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apresentam uma reação natural à hipóxia, como resposta de alerta e 

hiperventilação, sugerindo, então, que eles não apresentam um sistema de 

detecção de sufocação (Movahed et al., 2005).  

 Em uma tentativa de se investigar estruturas cerebrais que comporiam o 

sistema de detecção de sufocação, a resposta comportamental do 

quimiorreflexo foi proposta como um modelo animal de ataque de pânico 

(Schimitel et al., 2012). O quimiorreflexo constitui uma reação reflexa a uma 

situação de hipóxia (Costa et al., 2014). Em roedores, a hipóxia pode ser 

induzida tanto por uma mistura de gás com baixa concentração de O2 quanto 

pela injeção intravenosa de cianeto de potássio (KCN). O KCN gera uma 

hipóxia citotóxica cuja resposta reflexa é caracterizada por aumento da pressão 

arterial, hiperventilação, bradicardia e um breve aumento da atividade 

locomotora (Haibara et al., 1999). A figura 2 mostra a anatomia do 

quimiorreflexo. 

 O aumento da atividade locomotora induzida pelo KCN é dependente do 

hipotálamo dorsomedial (HDM) e da porção dorsolateral da SCP (Schimitel et 

al., 2012; Silva et al., 2015). De forma similar à SCP, a estimulação do HDM 

provoca uma reação de fuga, além disso, essa estrutura é recrutada quando o 

roedor encontra-se diante de um predador (gato), sugerindo que essa estrutura 

também pode estar envolvida na gênese do ataque de pânico (Canteras, 2002; 

Freitas et al., 2009; De Bortoli et al., 2013). Devido ao fato do substrato neural 

da atividade locomotora induzida pelo KCN depender de estruturas do sistema 

neural de defesa, sugeriu-se que essa resposta representaria um 

comportamento defensivo de fuga (Schimitel et al., 2012). De forma a se propor 

a resposta de fuga induzida por KCN como um modelo animal de ataque de 

pânico, foi feita uma validação farmacológica com o clonazepam administrado 

de forma aguda e a fluoxetina administrada cronicamente. Ambos os 

tratamentos reduziram a duração da fuga (Schimitel et al., 2014). Isso indica 

que o modelo pode apresentar boa preditabilidade farmacológica para drogas 

panicolíticas. Como os efeitos do KCN dependem da SCPdl, essa estrutura foi 

proposta como parte do suposto sistema de detecção de sufocação. Tal 

proposição permite a convergência entre a teoria do sistema neural de defesa e 
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a teoria do alarme falso de sufocação (Schimitel et al., 2012; Schenberg et al., 

2014). 

 

Fig. 2 Representação esquemática da anatomia do quimiorreflexo. Alterações 

na pressão parcial de O2 ou pH do sangue ativam quimiorreceptores periféricos 

no corpo carotídeo que sinalizam ao núcleo do trato solitário (NTS). O NTS, por 

sua vez, envia projeções a diversas estruturas do bulbo, como o núcleo 

ambíguo (NA), área Bötzinger, pre-Böt, grupamento respiratório ventral rostral 

e caudal (rVRG e cVRG), porção ventrolateral rostral do bulbo (RVLM) e 

porção ventrolateral caudal do bulbo (CVLM). Modificado de (Costa et al., 

2014) 

 

1.4 Doxapram, um agente panicogênico em humanos  

 

 O ataque de pânico constitui um fenômeno complexo que envolve tanto 

sintomas cognitivos e comportamentais quanto respostas autonômicas, 

sintomas vestibulares, entre outros (revisado por Perna et al, 2016). Diversos 

estudos enfatizam o papel das respostas fisiológicas na etiologia do transtorno 

(Perna et al., 2004; Esquivel et al., 2010). A hipersensibilidade ao CO2, as 

comorbidades com doenças pulmonares e cardíacas e os sintomas somáticos 

sugerem que alterações nos sistemas respiratório, cardíaco e de equilíbrio 
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estão envolvidas no desenvolvimento do transtorno (Perna et al., 2001; 

Katerndahl, 2008; Amaral et al., 2013).  

 A heterogeneidade de sintomas do ataque de pânico e a proeminência 

de sintomas respiratórios permitiram uma classificação entre transtorno do 

pânico do subtipo respiratório e não-respiratório (Briggs et al., 1993). O subtipo 

respiratório caracteriza-se pela presença dos seguintes sintomas: medo de 

morrer, falta de ar, parestesias, dor ou desconforto no peito e sensação de 

sufocação. Já no subtipo não-respiratório, esses sintomas estão ausentes 

(Zugliani et al., 2015). Alguns estudos, entretanto, não observaram essa 

distinção (revisado em Zugliani et al, 2016). Apesar disso, é possível que 

alterações no sistema cardiorespiratório exerçam algum papel na etiologia ou 

no processo de desenvolvimento do transtorno, especialmente para o subtipo 

respiratório.  

 Além da hipercapnia, outra forma de se induzir um ataque de pânico em 

indivíduos diagnosticados com o transtorno é por meio da injeção intravenosa 

de doxapram (Lee et al., 1993; Abelson, Weg, et al., 1996; Gutman et al., 

2005). O doxapram é um estimulante respiratório (analéptico) utilizado em 

seres humanos e outros animais para recuperação do efeito de anestésicos no 

pós-operatório (Yost, 2006). Ele aumenta a frequência respiratória, o volume 

corrente e a ventilação minuto de indivíduos acordados (Burki, 1984; Martinez 

et al., 2015). A terapia cognitivo comportamental é capaz de atenuar os efeitos 

panicogênicos desta substância (Abelson, Nesse, et al., 1996).  

O efeito panicogênico do doxapram constitui mais uma evidência para o 

envolvimento do sistema cardiorrespiratório na etiologia ou fisiopatologia do 

transtorno (Kinkead et al., 2014). Investigações acerca do mecanismo de ação 

e da caracterização dos efeitos centrais do doxapram podem contribuir para um 

melhor entendimento do transtorno do pânico. Entretanto, poucos estudos em 

roedores foram realizados. Esses estudos mostram que o doxapram apresenta 

propriedades aversivas nos modelos de interação social, campo aberto e no 

medo condicionado em ratos (Sullivan, Gregory M. et al., 2003). Além disso, a 

injeção de doxapram leva a um aumento da expressão da proteína c-Fos e do 

hormônio liberador de corticotrofina na amígdala central de ratos (Sullivan, 
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Gregory M. et al., 2003; Choi et al., 2005). A avaliação do efeito de drogas 

potencialmente panicolíticas nos efeitos provocados pelo doxapram pode 

ajudar a elucidar quais neurotransmissores estão envolvidos na gênese do 

ataque de pânico. Portanto, mais estudos em roedores são necessários para 

se investigar os mecanismos envolvidos nos efeitos do doxapram. 

 

1.5 O papel do sistema endocanabinoide no transtorno do pânico 

 

 O sistema endocanabinoide é um sistema de neurotransmissão atípica 

(Alger e Kim, 2011). Ele é constituído por receptores canabinoides do tipo 1 e 2 

(CB1 e CB2), pelos ligantes endógenos anandamida (AEA) e 2-araquidonoil 

glicerol (2-AG), pelas enzimas de síntese e degradação dos ligantes e pelo 

transportador de anandamida (Devane et al., 1988; Devane et al., 1992; Cravatt 

et al., 1996; Dinh et al., 2002; Howlett et al., 2002; Gong et al., 2006; Fowler, 

2012). A AEA é um agonista parcial de receptores CB1 e CB2, enquanto o 2-AG 

é um agonista pleno desses receptores (Mackie et al., 1993; Felder et al., 1995; 

Reggio, 2010). Ambos os endocanabinoides são sintetizados em neurônios 

pós-sinápticos e, ao serem liberados, ligam-se aos receptores canabinoides em 

neurônios pré-sinápticos, sendo, então, uma neurotransmissão retrógrada 

(Katona et al., 1999; Katona e Freund, 2012). Esses receptores são acoplados 

à proteína Gi, sendo que a ativação do receptor CB1 está associada a uma 

redução na liberação de neurotransmissor pelo neurônio pré-sináptico 

(Hoffman e Lupica, 2000). A AEA pode ser degragada pela enzima hidrolase 

amida de ácidos graxos (FAAH), enquanto o 2-AG pode ser degradado pela 

monoacilglicerol lipase (MAGL) (Cravatt et al., 1996; Dinh et al., 2002) (fig 3). 
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Fig 3. Representação esquemática do sistema endocanabinoide. AEA 

(anandamida) 2-AG (2-araquidonoil glicerol), NMDAR (receptores NMDA), 

FAAH ( hidrolase amida de ácidos graxos), EtNH2 (etanolamida), AA (ácido 

araquidônico), T (transportador de anandamida), MAGL (monoacilglicerol 

lípase), TRPV1 (receptor vaniloide de potencial transiente 1), CB1 (receptor 

CB1), CB2 (receptor CB2), GLU (glutamato). A liberação de endocanabinoides 

pode levar à redução da liberação de glutamato pelo neurônio pré-sináptico via 

receptor CB1.  
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Atualmente, os receptores e as enzimas de degradação são 

considerados alvos farmacológicos com potencial terapêutico para o tratamento 

de transtornos da ansiedade (Batista et al., 2014; Fowler, 2015b). Agonistas e 

antagonistas para o receptor CB1 foram exaustivamente testados em diversos 

modelos de ansiedade sensíveis aos benzodiazepínicos, revisado em-(Viveros 

et al., 2005; Griebel e Holmes, 2013). Em síntese, foi demonstrado que 

agonistas para receptor CB1 em modelos animais de ansiedade exibem uma 

curva em U invertido, ou seja, doses intermediárias são mais eficazes em 

atenuar os comportamentos do tipo-ansiedade do que doses baixas ou altas –

revisado em (Viveros et al., 2005).  

Experimentos envolvendo injeções centrais sugerem que estruturas 

como a amígdala e a SCPdl estão envolvidas nesse efeito ansiolítico (Moreira 

et al., 2007; Rubino et al., 2007; Griebel e Holmes, 2013; Batista et al., 2014). 

Os antagonistas podem apresentar um efeito ansiogênico ou nenhum efeito 

nesses modelos. Os inibidores da degradação de AEA também apresentam 

efeitos ansiolíticos, entretanto, tal efeito pode depender do nível de 

“aversividade” que o modelo possui, ou seja, em alguns estudos o efeito 

ansiolítico foi observado apenas em protocolos com estímulos aversivos mais 

intensos (Haller et al., 2009; Batista et al., 2015). Os inibidores da degradação 

do 2-AG também parecem apresentar um efeito ansiolítico, embora mais 

estudos sejam necessários para se confirmar essa hipótese (Busquets-Garcia 

et al., 2011; Almeida-Santos, Gobira, et al., 2013).  

Em relação a modelos animais de ataque de pânico, os resultados 

mostram um efeito panicolítico tanto de agonistas para o receptor CB1 quanto 

de inibidores da degradação de AEA e 2-AG (Finn et al., 2003; Finn et al., 

2004; Casarotto et al., 2012; Almeida-Santos, Gobira, et al., 2013; Almeida-

Santos, Moreira, et al., 2013; Batista et al., 2015; Viana et al., 2015). Até o 

presente momento, os estudos sugerem que a facilitação da sinalização do 

receptor CB1 parece promover um efeito panicolítico. De acordo com a maioria 

dos estudos, esse efeito depende da ativação de receptores CB1 em neurônios 

da SCPdl revisado em-(Batista et al., 2014). A partir desses resultados é 

possível propor a hipótese de que uma menor ativação de receptores CB1 na 

SCPdl poderia predispor o indivíduo a um ataque de pânico (Batista et al., 
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2015; Viana et al., 2015; Morena et al., 2016). Drogas panicolíticas, como 

antidepressivos e benzodiazepínicos, portanto, exerceriam seu efeito 

terapêutico aumentando a ativação de receptor CB1 nessa estrutura (Garcia-

Gutierrez e Manzanares, 2010; Gunduz-Cinar et al., 2015). Uma das hipóteses 

testadas no presente trabalho é se o efeito panicolítico mediado pela ativação 

de receptor 5-HT1A na SCPdl e pelo alprazolam dependem da ativação de 

receptores CB1.  

Até o momento, o papel do sistema endocanabinoide no ataque de 

pânico foi investigado em modelos baseados na teoria do sistema neural de 

defesa.  Entretanto, a utilização de modelos de ataque de pânico baseados em 

outras teorias pode revelar um papel diferente para o sistema nos 

comportamentos tipo-pânico. Assim, devido à relevância do sistema 

cardiorrespiratório na patofisiologia do TP, neste trabalho também foi avaliado 

se a ativação do receptor CB1 apresenta um efeito panicolítico no modelo da 

fuga induzida pela injeção de KCN. Além das abordagens comportamentais, 

também foi testada a hipótese de que a facilitação da sinalização 

endocanabinoide atenua as respostas ventilatórias induzidas pelo doxapram. 

Dessa forma, este trabalho complementa os estudos prévios sobre o papel do 

sistema endocanabinoide em modelos baseados na teoria do sistema neural de 

defesa e investiga pela primeira vez este papel em modelos baseados na teoria 

do AFS. 

  



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________Objetivos 



26 
 

2. Objetivo geral 

Investigar o papel do sistema endocanabinoide em modelos animais de ataque 

de pânico e caracterizar os efeitos do doxapram como uma nova abordagem 

para o estudo do ataque de pânico em ratos 

2.1 Objetivos específicos: 

a) Testar a hipótese de que o efeito anti-aversivo do alprazolam, injetado 

de forma sistêmica, depende de receptores CB1. 

b) Testar a hipótese de que o efeito anti-aversivo induzido por ativação de 

receptor 5-HT1A na SCPdl, no modelo do labirinto em T elevado, 

depende de receptores CB1 nessa estrutura.  

c) Testar a hipótese de que o efeito anti-aversivo induzido por ativação de 

receptor 5-HT1A, no modelo de fuga induzida por estimulação química da 

SCPdl, depende de receptores CB1 nessa estrutura.  

d) Testar a hipótese de que o alprazolam atenua a fuga e as respostas 

cardiovasculares induzidas por KCN. 

e) Testar a hipótese de que drogas que facilitam o sistema 

endocanabinoide (WIN55,212-2, URB597, AA-5-HT e o CBD) atenuam a 

duração da fuga induzida por KCN. 

f) Caracterizar os efeitos do doxapram injetado via intravenosa nas 

respostas cardiorespiratórias. 

g) Testar a hipótese de que o alprazolam atenua as respostas ventilatórias 

induzidas pelo doxapram. 

h) Testar a hipótese de que o URB597 atenua as respostas ventilatórias 

induzidas pelo doxapram. 

i) Testar a hipótese de que o doxapram, injetado via intraperitoneal, 

apresenta propriedades aversivas no modelo do labirinto em T elevado e 

da aversão condicionada ao lugar. 

j) Testar a hipótese de que a injeção intravenosa de doxapram induz 

aumento da expressão de proteína c-Fos na SCPdl. 
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3. Descrição dos experimentos 

3.1 Parte 1: Envolvimento do receptor CB1 nos efeitos anti-aversivos do 

alprazolam e de um agonista 5-HT1A 

 O objetivo deste grupo de experimentos foi testar a hipótese de que o 

receptor CB1 está envolvido nas respostas anti-aversivas mediadas pela 

injeção sistêmica de alprazolam e pela ativação do receptor 5-HT1A na SCPdl.  

Para isso, foi utilizado o modelo do LTE e a fuga induzida por estimulação da 

SCPdl. O protocolo consistia em administrar uma dose ineficaz de AM251 via 

intraperitoneal, seguido da administração de uma dose eficaz de alprazolam 

também via intraperitoneal. Posteriormente, os animais foram expostos ao LTE. 

O outro protocolo consistiu em injetar via intra-SCPdl uma dose ineficaz de 

antagonista para receptor CB1, AM251, seguido da administração intra-SCPdl 

de uma dose eficaz de agonista para receptor 5-HT1A, 8-OH-DPAT. Após as 

injeções, os animais foram expostos ao LTE ou à caixa de observação para a 

avaliação da fuga induzida por estimulação da SCPdl. A fig. X mostra o 

delineamento experimental relativo a esses experimentos 

 

3.2 Parte 2: efeito de canabinoides na resposta de fuga induzida por KCN 

 Neste grupo de experimentos foi testada a hipótese de que drogas que 

atuam no sistema endocanabinoide atenuam a fuga induzida por KCN. 

Inicialmente, o alprazolam foi testado como validação farmacológica na fuga e 

nos parâmetros cardiovasculares. Posteriormente, foi feita uma curva dose-

resposta das seguintes drogas injetadas via intraperitoneal: WIN55212-2, 

URB597, AA-5-HT e CBD, seguido da injeção iv de KCN. Apenas o 

comportamento foi medido. A fig. X mostra o delineamento experimental 

relativo a esses experimentos 

3.3 Parte 3: Caracterização do doxapram em respostas ventilatórias e 

comportamentais e efeitos de canabinoides 

 Pouco se sabe sobre os efeitos do doxapram em ratos acordados, 

assim, neste grupo de experimentos foram avaliados os efeitos do doxapram 
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nos seguintes parâmetros: resposta cardiorrespiratória, aversão condicionada 

ao lugar, LTE e expressão da proteína c-Fos na SCP. Para a resposta 

cardiorrespiratória e a expressão da proteína c-Fos, o doxapram foi 

administrado via intravenosa, enquanto para os experimentos 

comportamentais, a droga foi injetada via intraperitoneal. A fig. X mostra o 

delineamento experimental relativo a esses experimentos 

 Além das abordagens comportamentais, o URB597 e o alprazolam 

foiram testados nas respostas ventilatórias induzidas pelo doxapram. A 

frequência respiratória foi avaliada por meio da técnica da pletismografia de 

corpo inteiro. Para isso, os animais receberam alprazolam ou URB597 via 

intraperitoneal e em seguida, o doxapram foi injetado via iv. A fig. X mostra o 

delineamento experimental relativo a esses experimentos 

  



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________Material e métodos 



31 
 

4. Material e métodos 

4.1 Animais 

 Foram utilizados ratos Wistar machos (220 – 300 gramas) fornecidos pelo 

centro de bioterismo do Instituto de Ciências Biológicas (CEBIO). Eles foram 

mantidos no biotério do Departamento de Farmacologia da UFMG com ciclo 

claro-escuro de 12 horas e livre acesso à ração e à água. Os protocolos foram 

aprovados pelo Comitê de Ética para Uso de Animais (CEUA) da UFMG, sob 

os protocolos 059/2011 e 259/2013.  

 

4.2 Drogas 

 

a) AM251 (Cayman Chemicals®, EUA): antagonista/agonista inverso CB1 

 Doses: 100 pmol/0,2 µL e 0,3 mg/kg 

 Diluição: etanol, cremophor e salina (1:1:18) 

b) 8-OH-DPAT (Tocris®, UK,): agonista 5-HT1A 

 Doses: 3,2; 8 e 16 nmol/0,2 µL 

 Diluição: salina 

c) NMDA (Sigma Aldrich®, EUA, doação): agonista NMDA 

 Doses: 1 nmol/0,2 µL 

 Diluição: salina 

d) Alprazolam (doação): bezodiazepínico modulador alostérico de receptor 

GABA. 

  Doses: 1, 2 e 4 mg/kg 

  Diluição:  Tween 2% e salina.  

e) WIN55,212-2 (Cayman Chemicals®, EUA): agonista CB1 e CB2 

 Doses: 0,1; 0,1 e 1 mg/kg 

 Diluição: etanol, cremophor e salina (1:1:18) 

f) URB597 (Cayman Chemicals®, EUA): inibidor da enzima FAAH. 

 Doses: 0,1; 0,3 e 1 mg/kg 

 Diluição: etanol, cremophor e salina (1:1:18) 

g) AA-5-HT (Cayman Chemicals®, EUA): inibidor da enzima FAAH e 

antagonista TRPV1. 

 Doses: 1; 2,5 e 5 mg/kg 
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 Diluição: etanol, cremophor e salina (1:1:18) 

h)  Canabidiol (THC Pharm®, ALE, doação): agonista 5-HT1A e inibidor da 

enzima FAAH.  

 Doses: 5, 10, 20, 40 mg/kg 

 Diluição: Tween 5% e salina 

i) Cianeto de potássio (KCN; Cromoline®, BRA, doação): estimulador dos 

quimiorreceptores periféricos.  

 Doses: 80 µg/0,1 mL e 160 µg/0,1 mL 

 Diluição: salina 

j) Cloridrato de doxapram (Viviram-V®, Holliday-Scott, BRA): analéptico, 

possível estimulador de quimiorreceptores periféricos. 

 Doses: 5, 10, 20 mg/kg 

 Diluição: salina 

 

 

4.3 Cirurgia estereotáxica  

 Os animais foram anestesiados com cetamina (Cetaminl®, Syntec, BRA) 

e xilazina (Anasedan®, Vetbrands, BRA) na proporção de 3:5 (0,01g/mL e 

0,023g/mL) em um volume de 1 mL/kg. Em seguida, foram colocados no 

aparelho estereotáxico e aplicados: anestésico e vasoconstritor (cloridrato de 

lidocaína e hemitartarato de epinefrina 2%,), Alphacaine 100®, DFL, BRA via 

subcutânea; antibiótico (Agrosil 5 mega® Vansil) em um volume de 0,2uL por 

animal via intramuscular; analgésico, antitérmico e antiinflamatório 

(Banamine®, Schering Plough, BRA) na dose de 0,05 mL/kg via subcutânea. 

Para expor a calota craniana, foi feito um pequeno corte na pele da cabeça do 

animal e todo o tecido que envolve a calota foi retirado para a visualização das 

suturas no crânio, onde encontram-se os pontos de referência lambda e 

bregma de acordo com o atlas Paxinos & Watson (2006). A inclinação da 

cabeça do animal no aparelho foi ajustada de modo que o lambda e o bregma 

estivessem no mesmo plano horizontal. Tendo o lambda como ponto de 

referência, as medidas lateral (-1.9) e dorsoventral (-4.8) foram feitas. Uma 

cânula de 11 mm foi colocada em um ângulo de 16º, além de um mandril para 

a obstrução do ducto da cânula. A cânula e o mandril foram fixados à cabeça 
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do animal através de cimento acrílico para dentista fixados a dois parafusos. 

Os animais foram mantidos no biotério por no mínimo 5 dias até o experimento 

comportamental para os experimentos com a estimulação da SCPdl ou por 3-4 

dias para os experimentos com o LTE.  

4.4 Aparelhos experimentais 

4.4.1 Labirinto em T Elevado (LTE): o labirinto em T Elevado (Fig. 2) possui 

um braço com paredes laterais opacas perpendicular a dois braços sem 

paredes com 50cm de comprimento por 12cm de largura elevados a 50cm do 

chão. O protocolo experimental consistia nos seguintes passos: os animais 

eram manipulados durante 3 dias por 3 minutos para habituação ao 

experimentador. No dia seguinte, os ratos eram expostos ao braço aberto do 

labirinto, esse procedimento visa eliminar o componente exploratório do 

comportamento no dia do teste comportamental no qual é medida a fuga. No 

quinto dia, o teste era realizado da seguinte maneira: para a esquiva inibitória, 

o animal era colocado no braço fechado do labirinto e o tempo gasto até ele 

atingir o centro era medido em três sessões consecutivas intercaladas por um 

intervalo de 30 segundos. Antes de se começar a medir o tempo da esquiva, 

uma barreira de madeira era colocada na frente do animal por 30 segundos de 

modo a evitar uma fuga imediata do animal da mão do experimentador após a 

exposição ao labirinto. Caso o animal não se locomovesse até o centro em um 

tempo máximo de 300 segundos, ele era retirado do labirinto. 30 segundos 

após a terceira e última exposição, o animal era colocado no braço aberto para 

a fuga. As latências para sair do braço aberto do labirinto eram medidas 

também em três sessões consecutivas intercaladas por um intervalo de 30 

segundos, o tempo máximo de permanência no braço aberto também era de 

300 segundos.  

 

4.4.2 Caixa de observação: para os experimentos com o modelo da fuga 

induzida por estimulação da SCPdl, os animais foram colocados em  uma caixa 

de acrílico transparente (29 x 19 x 34 cm), acoplada a uma tampa de malha 

plástica com um orifício que permite a passagem do polietileno P-10 (Fig.X). 

Aós a injeção das drogas, a reação dos animais foi gravada por uma câmera 
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de vídeo localizada em frente a caixa de observação durante 2 minutos. Foi 

quantificado o número de pulos que o animal exibia na caixa, o pulo foi 

considerado quando o animal retirou as quatro patas do chão (AGUIAR et al., 

2006). Após a retirada do animal da caixa, o chão e as paredes da mesma 

eram limpas com álcool 70%. 

 

4.4.3 Aversão condicionada ao lugar: a aversão condicionada ao lugar foi 

realizada em uma caixa com três compartimentos (A, B e centro) diferenciados 

pela parede e assoalho.  O objetivo desse modelo é avaliar se os animais 

tratados com o doxapram apresentam uma aversão ao lugar no qual foi 

injetada a droga. O protocolo consistia em 1 dia de pré-condicionamento, 6 dias 

de condicionamento e 1 dia de teste. No pré-condicionamento os animais eram 

colocados no centro da caixa por 15 minutos e exploravam a caixa livremente. 

Os animais que permaneciam em um lado da caixa, seja o A, B ou o centro por 

mais de 75% do tempo máximo eram excluídos do experimento. Na fase de 

condicionamento os animais receberam o doxapram em 1 lado da caixa, por 

exemplo, o lado A, e o veículo no lado B em dias alternados. No 

condicionamento os animais eram confinados no lado A ou B da caixa e lá 

permaneciam por 30 minutos. A fase de condicionamento foi randomizada e 

alternada, ou seja, metade dos animais que receberam doxapram ou veículo 

foram condicionados no lado A e a outra metade no lado B. No dia do teste os 

animais eram reexpostos à caixa com as portas dos  compartimentos abertas 

onde era permitido explorar toda a caixa. A análise da aversão condicionada ao 

lugar foi feita a partir do seguinte cálculo: tempo no lado pareado com a droga 

de interesse no dia do teste – tempo pareado no mesmo lado no dia do pré-

condicionamento. 
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Fig. 4. Labirinto em T Elevado 

 

 

 

Fig. 5 Caixa de observação 
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Figura 6. Caixa de aversão condicionada ao lugar 
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4.5 Injeção das drogas 

 Para a injeção das drogas foi utilizada uma agulha odontológica gengival 

de 12 mm conectada a um tubo de polietileno (P10 – Intramedic Clay Adams ®, 

EUA) preenchido com água destilada, uma bolha de ar foi deixada entre a 

droga e a água destilada. O tubo, por sua vez, conectava-se a uma seringa de 

10 µL (Hamilton Company®, EUA) controlada por uma bomba de infusão. O 

volume injetado foi de 0,2 µL em uma frequência de 0,4 µL/min. Após a injeção, 

a agulha permaneceu na cânula durante 30 segundos. Para os experimentos 

na caixa de observação, imediamente após a infusão de NMDA o animal já 

apresentava pulos e o comportamento era, então, medido. Para os 

experimentos na caixa de observação e LTE o intervalo entre a injeção e o 

teste comportamental foi de 10 minutos para o 8-OH-DPAT. Quando foram 

realizadas duas injeções (AM251 e 8-OH-DPAT) o antagonista era 

administrado primeiro e 5 minutos depois o 8-OH-DPAT era injetado. 

 

4.6 Verificação dos sítios de injeção 

 Um dia após o experimento comportamental os animais foram 

anestesiados com uma overdose de cetamina e xilazina (0.4 mL/rato) e o 

procedimento da injeção intracerebral foi repetido para a injeção de corante 

azul de Tripan para a visualização do sítio de injeção. Os cérebros, então, 

foram retirados e armazenados em uma solução de formalina por no mínimo 2 

dias. Em seguida, os cérebros foram fatiados com um bisturi em sentido 

coronal até que se atingisse um plano no qual fosse possível observar o 

corante marcando o sítio de injeção.  

 

4.7 Implantação de cânulas arterial e venosa 

 

 Os animais foram anestesiados com tribromoetanol (250 mg/kg ip) e 

cânulas de polietileno preenchidas com heparina (Liquemine®, BRA) e salina 

(1:5) foram introduzidas na aorta abdominal através da artéria femoral ou na 

veia femoral. As cânulas foram feitas a partir de um tubo de polietileno PE50 
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(CPL Medicals ®, BRA) de 15 cm, soldado por aquecimento a um tubo PE10 

(Intramedic Clay-Adams®, EUA) de 2 ou 4 cm, para veia ou artéria femoral 

respectivamente, obstruídos por um alfinete de metal.  As cânulas foram 

expostas no dorso do animal de forma subcutânea para posterior manipulação. 

Em seguida, as incisões foram fechadas com suturas e os animais levados ao 

biotério. A cânula arterial foi utilizada para se registrar a pressão arterial e a 

frequência cardíaca e a cânula venosa para se administrar KCN ou doxapram. 

 

4.8 Injeção de KCN e registro dos parâmetros cardiovasculares e 

comportamentais 

 Um dia após a cirurgia, as cânulas foram conectadas a um tubo de 

polietileno (PE-50, CPL Medicals®, BRA) e os animais foram colocados em um 

campo aberto (figX). Para os experimentos comportamentais, após 10 min de 

habituação, os ratos receberam uma injeção in bolus de KCN (0,80 µg/0,1 mL). 

O comportamento foi gravado durante 30 segundos a partir da injeção de KCN 

por uma câmera localizada acima da caixa. A duração da fuga foi medida 

posteriormente por análise cega. Para os experimentos que envolveram o 

registro cardiovascular, os animais receberam uma injeção de KCN (injeção 1), 

seguido da injeção intraperitoneal de alprazolam. 30 minutos após a injeção, 

uma segunda injeção de KCN foi feita (injeção 2). Tal procedimento foi 

escolhido de forma a se eliminar os animais que apresentavam uma resposta 

anormal (hipotensão) ao KCN. Este procedimento está validado e é 

rotineiramente utilizado pelo grupo de pesquisa da Prof. Dr. Andréa S. Haibara 

para o estudo da fisiologia do quimiorreflexo. Para o registro da pressão arterial 

e da freqüência cardíaca a cânula arterial foi conectada a um transdutor de 

pressão ligado a um sistema de aquisição de dados digital (Biopac Systems 

MP 150®). O software Acqknowledge 3.8.1 foi utilizado para a visualização da 

pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média (PAM) e frequência 

cardíaca (FC).  

 

4.9 Campo aberto  
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Os animais foram colocados em uma caixa quadrada de 50m² sob uma câmera 

colocada ao teto. A locomoção basal foi filmada durante 5 min e a distância 

percorrida foi avaliada automaticamente pelo software AnyMaze. O alprazolam 

ou o doxapram foram injetados via intraperitoneal 30 min antes da exposição 

ao campo aberto. 

 

4.10 Injeção de doxapram e registro da ventilação:  

Cada animal foi colocado em uma câmara pletismográfica de 61L. O espaço 

ocupado pelo animal o permitia mover livremente pela caixa. Os animais foram 

habituados por 15 min à caixa com ar ambiente. A caixa era conectada a um 

transdutor (espirômetro ML14, PowerLab, ADInstruments, AUS) que se 

conectava a um computador onde eram registrados os parâmetros ventilatórios 

pelo software LabChart (ADInstruments, AUS). Para os registros, a caixa era 

hermeticamente fechada e o transdutor captava as diferenças de pressão 

causadas pelos ciclos respiratórios. A frequência respiratória (FR) foi 

quantificada manualmente. Os ciclos de inspiração e respiração foram 

quantificados em intervalos de 2s por um período de 10s antes e depois da 

injeção de doxapram (5 mg/kg) (Granjeiro e Machado 2009; Silva 2015) . Logo 

após a injeção de doxapram, o animal exibia um aumento da locomoção e 

agitação, dessa forma, a FR foi quantificada 4s após a injeção para se evitar 

artefatos oriundos da movimentação do animal. A FR foi expressa sob a forma 

de respirações/minuto. Quando houve pré-tratamento, a droga de interesse foi 

injetada 30 min antes da injeção de doxapram.  

 

4.11 Imunoistoquímica para c-Fos 

Duas horas após a injeção de doxapram, os animais foram anestesiados 

via ip com cetamina e xilazina e perfundidos transcardiacamente com salina 0,9 

% e paraformaldeído 4% (tamponado em PBS 0,1 M, pH 7,4). Os encéfalos 

foram removidos e processados conforme procedimento descrito por De 

Oliveira et al., (2001). As secções foram inicialmente pré-tratadas com H2O2 

1% em PBS 0,05M durante 10 minutos, para redução da atividade da 
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peroxidase endógena. Posteriomente, as secções foram incubadas com soro 

albumina bovina (BSA) 1% em PBS 0,05M durante 30 minutos. Em seguida foi 

realizada a incubação com o anticorpo primário policlonal de coelho anti-Fos 

(1:1000, Santa Cruz Biotechnology) acrescido de Triton-X 0,02% e  (BSA) 1% 

em PBS 0,05M por 24 horas, para bloqueio dos sítios de ligações inespecíficos. 

Após esse tempo, as secções foram lavadas com PBS 0,05M (4 lavagens de 5 

minutos cada) antes de serem incubadas com o anticorpo secundário 

biotinilado (1:1000) por 1 hora. O anticorpo biotinilado foi diluído em (BSA) 1% 

em PBS 0,05M acrescido de Triton-X 0,02%.Todas as incubações foram  

realizadas à temperatura ambiente com agitação constante. Após sucessivas 

lavagens com PBS as secções foram incubadas com o complexo AB avidina-

biotina (1:1500, Vectastain ABC Kit, Vector Laboratories), por 90 minutos. A 

atividade da peroxidase foi revelada usando o tetracloreto de 3’3’-

diaminobenzidina (DAB) contendo H2O2 0,02%. Finalmente, após as lavagens 

os cortes foram montados em lâminas previamente gelatinizadas. A 

imunorreatividade para c-Fos foi visualizada como um produto castanho 

depositado no interior dos núcleos neuronais. Quantificou-se a expressão de c-

Fos nas colunas dorsomedial, dorsolateral, lateral e ventrolateral da SCP em 

três planos distintos, rostral, intermediário e caudal. Os planos escolhidos estão 

representados na figura 7. A quantificação foi feita por meio do software 

ImageJ de forma cega. 

 

4.12 Análise estatística 

  4.12.1 Parte 1 - Envolvimento do receptor CB1 nos efeitos anti-

aversivos do alprazolam e de um agonista 5-HT1A: a distribuição dos dados 

foi analisada pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Como 

os resultados do LTE apresentaram distribuição normal, os tempos de latência 

para saída dos braços do labirinto foram comparados por análise de variância 

(ANOVA) de duas vias com medidas repetidas, levando-se em conta os fatores 

tratamento (veículo ou drogas) e sessão (já que 3 exposições consecutivas 

foram realizadas). Foi utilizado o teste post-hoc de Bonferroni. Os dados estão 

apresentados como média e erro padrão da média (EPM). Para avaliação da 
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resposta de fuga ao NMDA, que não apresentou distribuição normal, o número 

de pulos foi analisado pelos testes não paramétricos de Kruskal-Wallis seguido 

de Mann-Whitney e os dados estão apresentados como mediana e intervalo 

interquartil. O nível de significância estabelecido em todos os testes foi de 

p<0,05. 

4.12.2 Parte 2 – canabinoides e KCN: a distribuição dos dados foi analisada 

pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e os resultados apresentam 

distribuição normal. Para os experimentos comportamentais, foi utilizada a 

ANOVA de uma via seguido do teste de Newman-Keuls. Para a análise dos 

parâmetros cardiovasculares foi utilizado a ANOVA de duas vias, considerando 

os fatores tratamento e injeção de KCN seguido do teste de Bonferroni. Os 

dados estão apresentados como média e EPM. O nível de significância 

estabelecido em todos os testes foi de p<0,05. 

4.12.3 Parte 3 – caracterização dos efeitos do doxapram em respostas 

ventilatórias e comportamentais e efeito de canabinoides: a distribuição 

dos dados foi analisada pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e 

os resultados apresentam distribuição normal. Para a análise da frequência 

respiratória foi utilizada a ANOVA de duas vias seguido do teste de Bonferroni. 

Os dados estão apresentados como média e EPM. Para a avaliação da 

pressão arterial média, da frequência cardíaca, do campo aberto e da aversão 

condicionada ao lugar foi utilizada a ANOVA de uma via, seguido do teste de 

Newman-Keuls. Para o LTE foi utilizada a ANOVA de duas vias seguido do 

teste de Bonferroni. Para a análise da imunohistoquímica para c-Fos foi 

utilizada a ANOVA de uma via. Os dados estão apresentados como média e 

EPM. O nível de significância estabelecido em todos os testes foi de p<0,05. 



42 
 

 

Fig. 7 Planos coronais utilizados para quantificação da proteína c-Fos na SCP 

em relação ao bregma (Modificado de Paxinos & Watson, 1997). (A) Plano 

rostral. (B) Plano intermediário. (C) Plano caudal.  
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5. Delineamento experimental 

5.1 Parte 1: envolvimento do receptor CB1 nos efeitos anti-aversivos do 

alprazolam e de um agonista 5-HT1A 

 

  

 

 

 

 

Fig. 8.  (A) Protocolo para os experimentos envolvendo injeção sistêmica (B) e 

(C) Protocolo para os experimentos envolvendo intracerebral. 

 

A 

B 

C 
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5.2 Parte 2: KCN e canabinoides 

 

 

 

 

 

Fig.8 (A) Protocolo para os experimentos envolvendo injeção ip e fuga mediada 

pelo KCN. (B) Protocolo para os experimentos envolvendo injeção ip e medidas 

cardiovasculares. 

 

  

A 
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5.3 Parte 3: caracterização dos efeitos do doxapram em respostas 

ventilatórias e comportamentais e efeito de canabinoides 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9.. (A) Protocolo para as medidas cardiovasculares do doxapram. (B) 

Protocolo para os experimentos comportamentais com o doxapram. (C) 

Protocolo para a avaliação das respostas ventilatórias do doxapram após o 

tratamento com URB597 ou alprazolam.  

B 

A 
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6. Resultados 

 

6.1 Parte 1 – Envolvimento do receptor CB1 nos efeitos anti-aversivos do 

alprazolam e de um agonista 5-HT1A.  

 

6.1.1 Efeito do pré-tratamento com AM251 no efeito anti-aversivo do 

alprazolam: modelo do LTE 

Neste experimento objetivamos testar a participação do receptor CB1 nos 

efeitos panicolíticos e ansiolíticos do alprazolam. O alprazolam (4 mg/kg) 

reduziu a latência da esquiva, indicando um efeito ansiolítico F(6,64)=1.72, ns, 

interação; F(3,64)=2.59, p=0.06, tratamento; F(2,64)=25.22, p<0.01, sessão.  O 

alprazolam (4 mg/kg) aumentou a latência da fuga, indicando um efeito 

panicolítico F(6,64)=2.34, p=0.04, interação; F(2,64)=5.82, p<0.01, fator 

sessão; F(3,64)=1.83, ns, fator tratamento. O pré-tratamento com AM251 (0,3 

mg/kg) reverteu ambos os efeitos (Figuras 10 e 11).  

 

6.1.2 Efeito do pré-tratamento com AM251 nos efeitos anti-aversivos do 8-

OH-DPAT: modelo do LTE 

O objetivo deste experimento foi verificar se havia participação de receptores 

CB1 no efeito panicolítico ou ansiolítico do 8-OH-DPAT (3.2 nmol/0,2 µL). O 8-

OH-DPAT reduziu a latência da E1, indicando um efeito ansiolítico. O pré-

tratamento com o AM251 (100 pmol/0,2 µL) reverteu o efeito ansiolítico do 8-

OH-DPAT: ANOVA de duas vias: F(6,46)=2; p=0,07, interação; F(2,46)=46 

P<0,01, fator sessão;  F(3,46)=3,9; p<0.05, fator droga. O 8-OH-DPAT não 

alterou a latência da fuga: ANOVA de duas vias, F(6,46)=1,1; ns, interação;  

F(2,46)= 3,2; p=0,04, fator sessão; F(3,46)=0,27; ns, fator droga (Figuras 12 e 

13). Assim, testamos essa mesma hipótese em outro modelo animal de ataque 

de pânico. 
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6.1.3 Curva dose-resposta do 8-OH-DPAT (8 e 16 nmol/0,2 µL): modelo da 

fuga induzida por estimulação da SCPdl 

De modo a se confirmar o efeito panicolítico da ativação de receptor 5-HT1A na 

SCPdl, testamos duas doses de 8-OH-DPAT (8 e 16 nmol/0,2 µL) na fuga 

induzida por estimulação da SCPdl. A dose de 8 nmol reduziu o número de 

pulos de forma significativa: Kruskal-Wallis: H=8,4; p<0,05. (Figura 14) 

 

6.1.4 Efeito do pré-tratamento com AM251 no efeito panicolítico do 8-OH-

DPAT femodelo da fuga induzida por estimulação da SCPdl 

O objetivo deste experimento foi verificar se havia participação de receptores 

CB1 no efeito panicolítico do 8-OH-DPAT (8 nmol/0,2 µL). Confirmando a 

hipótese nula, o pré-tratamento com AM251 (100 pmol/0,2 µL) não reverteu o 

efeito produzido pelo 8-OH-DPAT: Kruskal-Wallis: H=10,75. p<0,05. (Figura 15) 
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Fig. 10 Efeito do alprazolam (4 mg/kg) e do tratamento combinado com AM251 

(0,3 mg/kg) e alprazolam na latência da esquiva inibitória. LB refere-se à linha 

de base, E1 e E2 à esquiva 1 e 2. Media±EPM; *p<0,01, ANOVA de duas vias 

e teste de Bonferroni; n=12,7,9,8. 

 

F1 F2 F3
0

50

100

150
V-V

V-ALp

AM251-Alp

AM251-V

*

L
a
tê

n
c
ia

 (
s
)

 

Fig. 11 Efeito do alprazolam (4 mg/kg)e do tratamento combinado com AM251 

(0,3 mg/kg) e alprazolam na latência da fuga. F1, F2, F3 referem-se à fuga 1, 2 

e 3. Media±EPM. n=12,7,9,8. 
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Fig. 12 Efeito do 8-OH-DPAT e do tratamento combinado com AM251 e 8-OH-

DPAT na latência da esquiva inibitória. LB refere-se à linha de base, E1 e E2 à 

esquiva 1 e 2.. Media±EPM; *p<0,01, ANOVA de duas vias e teste de 

Bonferroni. n=7,7,5,8. 
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Fig. 13 Efeito do DPAT e do tratamento combinado com AM251 e DPAT na 

latência da fuga. F1, F2, F3 referem-se à fuga 1, 2 e 3. Media±EPM. n=7,7,5,8. 
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Fig. 14 Curva dose-resposta do 8-OH-DPAT na fuga induzida por estimulação 

da SCPdl. Mediana ± intervalo interquartil; *p<0,05, testes de Kruskal-Wallis e 

Mann-Whitney; n=9,8,7. 
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Fig. 15 Efeito do 8-OH-DPAT e do tratamento combinado com AM251 e 8-OH-

DPAT na fuga induzida por estimulação da SCPdl. Mediana ± intervalo 

interquartil; *p<0,05, testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney. n=8,9,10,11. 
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6.2 Parte 2 – KCN e canabinoides 

6.2.1 Curva dose-resposta do KCN (20, 40 e 80 µg/kg) 

Inicialmente foi realizada uma curva dose-resposta do KCN para se definir a 

dose a ser utilizada nos experimentos subsequentes. Para o parâmetro 

comportamental, apenas a dose de 80 µg/0,1mL levou a um aumento 

significativo da atividade locomotora: ANOVA de uma via: F(3;38) = 5,05; 

p<0,005 (Figura 16). Já para os parâmetros cardiovasculares, todas as doses 

levaram a um aumento da pressão arterial, ANOVA de uma via: F(3;38)=18,87; 

p<0,0001; e a uma bradicardia, sendo esta, dose-dependente, ANOVA de uma 

via: F(3;38)=33,28; p<0.0001 (Figuras  17 e 18). A dose de 80 µg/0,1mL então, 

foi escolhida para os experimentos comportamentais. 

 

6.2.2 Efeito do alprazolam na fuga induzida por KCN e nos parâmetros 

cardiovasculares 

Para a validação farmacológica do modelo nas nossas condições 

experimentais, foi utilizado o alprazolam. O alprazolam (1, 2 e 4 mg/kg) reduziu 

a duração da fuga em todas as doses, ANOVA de uma via: F(3, 38)=5,3; 

p<0,01. (Figura 19) A atividade locomotora basal não foi alterada pela injeção 

de alprazolam (1, 2 e 4 mg/kg), como avaliado pelo campo aberto, ANOVA de 

uma via: F(3;23)=2,62; p=0,07 (Figura  20). Como o alprazolam apresentou um 

efeito panicolítico, foi avaliado o efeito da droga nos parâmetros 

cardiovasculares do quimiorreflexo. A dose de 4 mg/kg reduziu o aumento da 

pressão arterial provocado pelo KCN sem alterar a bradicardia. ANOVA de 

duas vias para a pressão arterial: F(1;12)=5,27; P=0,04, interação entre os 

fatores;  F(1;12)=9,17; p=0,01, fator tratamento; F(1;12) = 8,84; p=0,01, fator 

injeção. ANOVA de duas vias para a bradicardia: F(1;12)=5,78; p=0,03, 

interação entre os fatores; F(1;12)=0,75; p>0,05, fator tratamento; 

F(1;12)=0,04; p>0,05, fator injeções (Figura 21 e 22). Essa dose não alterou 

esses parâmetros por si só (tabela 1).  
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Fig.16 Duração da fuga induzida por injeção iv de KCN ou veículo. 

Media±EPM p**<0,01 ANOVA de uma via e teste de Newman-Keuls. 

n=8,10,11,10. 
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Fig. 17  Variação da pressão arterial média (PAM) após e antes da infusão iv 

de KCN ou veículo. Media±EPM ***p<0,0001, ANOVA de uma via e teste de 

Newman-Keuls. n = 8,10,11,10. 
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Fig. 18 Variação da frequência cardíaca (FC) após e antes da infusão iv de 

KCN ou veículo. Media±EPM, **p<0,01; ***p<0,0001, ANOVA de uma via e 

teste de Newman-Keuls. n = 8,10,11,10. 
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Fig 19. Efeito do alprazolam ou veículo injetado via ip na duração da fuga 

induzida por KCN. Media±EPM *p<0,05; **p<0,01, ANOVA de uma via e teste 

de Newman-Keuls. n=14, 9, 9, 10. 
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Fig.20  Efeito do alprazolam ou veículo na locomoção basal de ratos expostos 

ao campo aberto.  
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Fig. 21 Efeito do alprazolam (4 mg/kg) ou veículo injetado via ip na variação da 

PAM induzida pelo KCN. KCN1 refere-se à primeira injeção iv de KCN. 3 min 

após essa injeção, os animais receberam uma dose de alprazolam. 30 minutos 

depois, uma nova injeção de KCN (KCN2) foi realizada. Media±EPM **p<0,01 

ANOVA de duas vias e teste de Bonferroni. n=7/grupo. 
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Fig. 22 Efeito do alprazolam (4 mg/kg) ou veículo injetado via ip na variação da 

frequência cardíaca (FC) induzida pelo KCN. KCN1 refere-se à primeira infusão 

iv de KCN. Logo após essa infusão, os animais receberam uma dose de 

alprazolam. 30 minutos depois, uma nova infusão de KCN (KCN2) foi realizada. 

n=7/grupo. 
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Tabela 1 

Grupo PAM 1 FC 1 PAM 2 FC2 

Veículo 118 ± 1,7 390 ± 9,5 121 ± 3,7 439 ± 9,7 

Alprazolam (4 mg/kg) 122 ± 3,4 382 ± 22,5 111 ± 4,2 426 ± 15,1 
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6.2.3 Efeito do URB597 (0,1; 0,3 e 1 mg/kg) na fuga induzida por KCN  

Para se investigar se manipulações do sistema endocanabinoide interferem no 

comportamento tipo-pânico do KCN, testamos o URB597, um inibidor da 

hidrólise da anandamida. A administração de URB597 não interferiu com a fuga 

induzida por KCN, ANOVA de uma via: F(3,42)=1,2; p=0,3 (Figura 23). 

 

6.2.4 Efeito da AA-5-HT (1; 2,5 e 5 mg/kg) na fuga induzida por KCN 

A anandamida, além de ser um agonista parcial de receptores CB1, é um 

agonista de receptores TRPV1, cuja ativação está associada a 

comportamentos panicogênicos e ansiogênicos. Assim, objetivamos testar a 

hipótese de que a inibição da enzima simultaneamente ao bloqueio do receptor 

TRPV1 reduziria a duração da fuga. Confirmando a hipótese nula, nenhuma 

dose de AA-5-HT reduziu a duração da fuga, ANOVA de uma via F(3;42)=1,07; 

p=0,3 (Figura 24).  

 

6.2.5 Efeito do WIN55,212-2 (0,1; 0,3 e 1 mg/kg) na fuga induzida por KCN 

Considerando o fato de que a facilitação da neurotransmissão da anandamida 

em regiões específicas do cérebro não interferiu com a fuga, testamos a 

hipótese de que uma ativação de receptor CB1 de forma generalizada atenuaria 

a fuga. A administração de WIN55,212-2 também não alterou a duração da 

fuga, ANOVA de uma via: F(3;40)=1.45; p=0,2 (Figura 25). 

 

6.2.6 Efeito do CBD (5, 10, 20, 40 mg/kg) na fuga induzida por KCN 

O CBD é uma droga com amplo espectro de ação, interferindo tanto no sistema 

endocanabinoide quanto no sistema serotoninérgico. A administração de CBD 

também não foi capaz de alterar a duração da fuga de forma estatisticamente 

significativa, ANOVA de uma via: F(4;52)=2,23; p=0,07 (Figura 26). 
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Fig.23 Efeito do URB597 ou veículo injetados via ip na fuga induzida por KCN. 

n=11, 12, 10, 12. 
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Fig.24 Efeito da AA-5-HT ou veículo injetados via ip na fuga induzida por KCN. 

n=14, 10, 9, 10.  
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Fig.25 Efeito do WIN55,212-2 ou veículo injetados via ip na fuga induzida por 

KCN. n= 12, 10, 9, 10.   
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Fig.26 Efeito do CBD ou veículo injetados via ip na fuga induzida por KCN.n= 

13, 11, 9, 11, 9. 
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6.2.7 Fuga induzida por 80 e 160 µg/0,1mL de KCN 

A partir dos resultados anteriores, hipotetizamos que a linha de base para a 

fuga estava baixa, ou seja, a fuga estava pouco intensa, dificultando a 

observação de um efeito panicolítico de reduzir esse comportamento. Além 

disso, o sistema endocanabinoide parece ser recrutado em situações que 

apresentam um nível elevado de estresse e aversão. Assim, testamos se uma 

maior dose de KCN levaria a uma fuga com maior duração. A hipótese nula foi 

confirmada e uma dose 2x maior de KCN não aumentou a duração da fuga: 

t(17)=0,03. p=0,97 (Figura 27). 
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Fig. 27  Comparação entre duas doses de KCN (80 e 160 µg/0,1mL). n= 

8,11. 
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6.3 Partes 3 e 4: caracterização dos efeitos do doxapram e do URB597 

6.3.1 Efeito do doxapram na frequência respiratória 

Foi realizada uma curva-dose resposta do doxapram (5, 10 e 20 mg/kg) na 

frequência respiratória para se confirmar o efeito típico da droga como um 

estimulante respiratório. De acordo com a ANOVA de duas vias, as 3 doses 

testadas aumentaram a frequência respiratória. Interação entre os fatores: 

F(27,144)=5,12, p<0,0001; tratamento: F(3,144)=12,55, p<0,05; tempo: 

F(9,144)=50,83  p<0,0001; (Figura 28). 

 

6.3.2 Efeito do doxapram na pressão arterial média e frequência cardíaca 

As 3 doses de doxapram (5, 10 e 20 mg/kg) testadas levaram a um aumento da 

pressão arterial média (PAM) e a uma bradicardia: F(3,20)=20,79, p<0,01; 

F(3,20)= 19,6, p<0,01, respectivamente (ANOVA de uma via) (Figura 29 e 30). 

 

6.3.3 Efeito do alprazolam na hiperventilação induzida pelo doxapram 

De modo a se avaliar a preditabilidade farmacológica para drogas panicolíticas, 

realizamos uma curva dose-resposta do alprazolam (1, 2 e 4 mg/kg). De acordo 

com a ANOVA  de duas vias, houve efeito do fator tempo e interação entre os 

fatores tempo e tratamento: (27,126)=2,41, p<0,0001 interação; 

F(9,126)=75,58, p<0,0001 fator tempo; F(3,126)=0,71, ns, fator tratamento 

(Figura 31). 

 

6.3.4 Efeito do URB597 na hiperventilação induzida pelo doxapram 

Foram testadas 3 doses de URB597 (0,1; 0,3 e 1 mg/kg). De acordo com a 

ANOVA de duas vias, não houve interação entre os fatores, entretanto, houve 

efeito do fator tempo e tratamento: F(27,153)=0,56, ns interação; 

F(9,153)=49,50, p<0,0001, tempo; F(3,153)=4,05, p<0,05 tratamento (Figura 

32). 
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6.3.5 Efeito do doxapram na aversão condicionado ao lugar  

Foi realizada uma curva dose-resposta do doxapram no modelo da aversão 

condicionada ao lugar. Nenhuma das doses testadas provocou uma aversão 

condicionada ao lugar (Figura 33). A figura 34 mostra a distribuição dos dados 

individuais. F(3,40)=2; ns (ANOVA de uma via). 

 

6.3.6 Efeito do doxapram no modelo do LTE 

Foi realizada uma curva dose-resposta do doxapram no LTE. Para a esquiva 

inibitória, a ANOVA de duas vias mostra que houve efeito do fator sessão, 

indicando aprendizado: F(2,60)=78, p<0.01. Houve interação entre a sessão e 

o tratamento: F(2,60)=78, p<0.01. Não houve efeito do tratamento: F(3,60)=2; 

ns (Figura 35 e 36). 

 

6.3.7 Efeito do doxapram na locomoção basal  

Como foi observado um efeito do doxapram na esquiva inibitória no modelo do 

LTE, avaliamos o efeito das 3 doses de doxapram na locomoção basal. 

Nenhuma das doses alterou a locomoção basal (ANOVA de uma via), 

indicando que não há interferência da locomoção no efeito ansiogênico do 

doxapram. F(3,21)=0.19, ns (Figura 37). 

 

6.3.8 Efeito do doxapram na expressão da proteína c-Fos na SCP  

O número de células c-Fos positivas foi avaliado nos planos caudal, 

intermediário e rostral. A injeção intravenosa de doxapram levou a um aumento 

desse número na SCPvl no plano intermediário: F(3,19)=5; p<0,05 e caudal 

F(3,19)=6,75; p<0.01 (ANOVA de uma via). Não houve diferença para as 

outras regiões em nenhum dos planos. Plano rostral: SCPdm, F(3,19)=0,36, ns; 

SCPdl, F(3,19)=1,13, ns; SCPl, F(3,19)=2,45, ns; SCPvl, F(3,19)=2,12, ns. 
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Plano intermediário: SCPdm, F(3,19)=1,88, ns; SCPdl, F(3,19)=1,49, ns; SCPl, 

F(3,19)=2,73, ns; SCPvl(3,19)=5, p<0,05. Plano caudal: SCPdm, 

F(3,19)=11,60, ns; SCPdl, F(3,19)=1,23, ns; SCPl, F(3,19)=1,34, ns; 

SCPvl(3,19)=6,75, p<0,01 (Figura 38). 
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Fig. 28 Curva dose-resposta do doxapram na frequência respiratória. *** 

p<0,0001, 20 e 10 mg/kg em relação ao veículo; Media±EPM. **p<0,01, 5 

mg/kg em relação ao veículo, ANOVA de duas vias e teste de Bonferroni. 

n=6,4,5,5. 
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Fig. 29 Efeito do doxapram na variação da pressão arterial média (PAM) antes 

e após a injeção de doxapram. Media±EPM, ***p<0,0001, ANOVA de uma via e 

teste de Newman-Keuls. n=5,5,6,5. 
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Fig. 30 Efeito do doxapram na variação da frequência cardíaca (FC) antes e 

após a injeção de doxapram. Media±EPM ***p<0,0001, ANOVA de uma via e 

teste de Newman-Keuls. N=5,5,6,5. 
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Fig. 31 Curva dose-resposta do alprazolam na hiperventialação induzida pelo 

doxapram (5 mg/kg). Media±EPM **p<0,01, 4 mg/kg em relação ao veículo. 

*p<0,05, 2 mg/kg em relação ao veículo. ANOVA de duas vias e teste de 

Bonferroni. n=4,5,5,4.  
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Fig. 32 Curva dose-resposta do URB597 na hiperventilação induzida pelo 

doxapram (5 mg/kg). N=6,5,5,5. 

  



69 
 

 

-100

-50

0

50

100

Veíc 5 10 20


 T

e
s
te

s
  

(s
)

 

Fig. 33 Efeito do doxapram na aversão condicionada ao lugar. Variação entre 

os testes significa a diferença entre o tempo permanecido no lado pareado com 

a droga no dia do teste subtraído pelo tempo permanecido no lado pareado 

com a droga no dia do pré-teste. N=13,9,9,13 
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Fig. 34 Distribuição dos dados individuais relativos ao gráfico X  
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Fig 35 Efeito de 3 doses de doxapram e veículo na latência da esquiva 

inibitória. LB refere-se à linha de base, E1 e E2 à esquiva 1 e 2. Média ±EPM, 

***p<0,0001; **p<0,01; *p<0,05, ANOVA de duas vias e teste de Bonferroni. 

n=9,8,9,9. 
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Fig 36 Efeito de 3 doses de doxapram e veículo na latência da fuga. F1, F2 e 

F3 referem-se à fuga 1, 2 e 3. n=9,8,9,9. 
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Fig. 37 Efeito de 3 doses de doxapram e veículo na locomoção basal. A 

locomoção foi medida durante 5 min. 
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Fix. 38 Curva dose-resposta do doxapram na expressão de proteína c-Fos nos 

planos rostral (A), intermediário (B) e caudal (C) para as porções dorsomedial, 

dorsolateral, lateral e ventrolateral. Média±EPM *p<0,05; **p<0,01, ANOVA de 

uma via e teste de Newman-Keuls. n=4,5,5,6.  
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7. Discussão 

 

7.1 Envolvimento do receptor CB1 nos efeitos anti-aversivos do alprazolam e de 

um agonista 5-HT1A 

 

A primeira parte desta tese objetivou avaliar a participação do receptor 

CB1 nos efeitos anti-aversivos mediados pela ativação de receptores 5-HT1A na 

dlPAG e pelo alprazolam injetado de forma sistêmica. Os resultados mostram 

que o efeito ansiolítico e panicolítico do alprazolam dependem de receptores 

CB1. O efeito ansiolítico, mas não o panicolítico, mediado pela ativação de 

receptores 5-HT1A na dlPAG depende de receptores CB1 nesta estrutura.  

O alprazolam é um benzodiazepínico potente e de ação rápida em 

relação a outras drogas desta classe, como o diazepam e o clordiazepóxido 

(Altamura et al., 2013). Atualmente, este benzodiazepínico é considerado um 

fármaco de segunda escolha para o tratamento do transtorno do pânico 

principalmente devido aos efeitos adversos que o tratamento pode causar. 

Alguns desses efeitos são prejuízo psicomotor, amnésia anterógrada e 

sonolência (Verster et al., 2002; Nardi et al., 2012; Chowdhury et al., 2016).  

Em roedores, o alprazolam também provoca prejuízos na memória, 

motores e atenuação de comportamentos tipo-pânico e tipo-ansioso (Hascoet e 

Bourin, 1997; Vandesquille et al., 2012; Gobira et al., 2013). Estudos prévios 

demonstraram que o alprazolam apresenta um efeito ansiolítico e panicolítico 

no LTE (Gobira et al., 2013). No presente estudo, confirmamos o efeito 

ansiolítico e panicolítico do alprazolam neste modelo. O pré-tratamento com o 

antagonista para receptor CB1, AM251, preveniu esses efeitos anti-aversivos. 

De forma similar, foi demonstrado que os efeitos sedativos, ansiolíticos e 

amnésticos do alprazolam dependem de receptores CB1 (Garcia-Gutierrez e 

Manzanares, 2010). Já em outro estudo, uma dose ineficaz de AM251 não 

reverteu o efeito ansiolítico do diazepam (Naderi et al., 2008). Esses estudos 

mostram que o alprazolam e o diazepam atuam por mecanismos distintos. Tal 
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observação está de acordo com a utilização desses fármacos para diferentes 

sintomas psiquiátricos.  

Em relação ao receptor CB1, esses resultados sugerem que o 

mecanismo de ação do alprazolam envolve a facilitação da sinalização 

endocanabinoide. Essa facilitação acontece em regiões cerebrais nas quais o 

alprazolam atua modulando positivamente a sinalização gabaérgica. É possível 

propor, portanto, que o aumento da sinalização endocanabinoide pode ser um 

alvo farmacológico para o tratamento do TAG e do TP. 

Embora o alprazolam apresente eficácia contra o TP, o tratamento de 

primeira escolha é feito com antidepressivos ISRS. De acordo com a teoria 

serotoninérgica do transtorno do pânico, o efeito panicolítico dos 

antidepressivos seria mediado principalmente pela ativação de receptores 5-

HT1A na dPAG (Zangrossi et al., 2001; Zanoveli et al., 2010). No presente 

estudo, demonstramos que a ativação de receptor 5-HT1A na dlPAG induz um 

efeito ansiolítico no LTE, confirmando estudos prévios. Entretanto, não 

observamos um efeito panicolítico. Uma explicação para essa discrepância 

pode ser o fato de que neste trabalho as injeções foram feitas apenas na 

porção dorsolateral da PAG, enquanto nos trabalhos anteriores, as injeções 

foram feitas na zona dorsal da PAG, o que inclui a porção dorsomedial e 

dorsolateral (Zanoveli et al., 2003; Zanoveli, Nogueira, et al., 2007). As porções 

dorsomedial e dorsolateral diferem em termos de projeções e 

neurotransmissores (Vianna e Brandao, 2003). Assim, é possível que o efeito 

panicolítico seja mediado por receptores 5-HT1A principalmente na porção 

dorsomedial.  

Os resultados deste trabalho mostram que o pré-tratamento com o 

AM251 preveniu o efeito ansiolítico mediado pela ativação de receptores 5-

HT1A. Uma interação entre o sistema serotoninérgico e endocanabinoide já 

havia sido proposta para outros comportamentos. Estudos prévios 

demonstraram que o receptor CB1 está envolvido no efeito agudo 

antidepressivo e anticompulsivo da fluoxetina (Umathe et al., 2011). Além 

disso, a fluoxetina crônica reduz a atividade da enzima de degradação da 

anandamida (FAAH) na amígdala, levando a um aumento da sinalização 
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endocanabinoide (Gunduz-Cinar et al., 2015). Um mecanismo que pode estar 

envolvido nos resultados observados neste trabalho é um aumento da 

liberação de endocanabinoides causado pela ativação de receptores 5-HT1A. 

Outra possibilidade é uma interação molecular entre os receptores 5-HT1A e 

CB1. De acordo com essa ideia, foi demonstrado um prejuízo na sinalização 

intracelular de receptores 5-HT1A no núcleo dorsal da rafe (NDR) em 

camundongos nocaute para o receptor CB1 (Mato et al., 2007). Outro estudo 

mostrou que o efeito ansiolítico e hipotérmico do agonista 8-OH-DPAT foi 

abolido em camundongos nocautes para receptor CB1 (Uriguen et al., 2004; 

Mato et al., 2007). Além disso, a fluoxetina administrada de forma crônica 

aumenta o acoplamento de receptores CB1 em proteínas G inibitórias via 

receptor 5-HT1A (Mato et al., 2010). Seria interessante avaliar se o efeito 

ansiolítico e panicolítico de antidepressivos administrados de forma crônica 

também dependem de receptores CB1 na dPAG.  

Como não observamos um efeito panicolítico do 8-OH-DPAT, nós 

avaliamos o efeito deste agonista na fuga induzida por estimulação da dlPAG. 

A ativação de receptores do tipo NMDA na dlPAG provoca um aumento da 

atividade locomotora e pulos, uma reação similar a que acontece quando o rato 

está diante de um predador (Aguiar et al., 2006; Aguiar e Guimaraes, 2009). A 

ativação de receptores 5-HT1A na dPAG atenua a fuga induzida pela injeção de 

ácido D,L-homocistéico, um agonista não-seletivo para receptores 

glutamatérgicos (Beckett e Marsden, 1997). Já o tratamento crônico com a 

imipramina não alterou a resposta de fuga, contudo, após tratamento com 8-

OH-DPAT, a imipramina atenuou a resposta (Mongeau e Marsden, 1997). O 

tratamento agudo com a imipramina, entretanto, atenua a fuga induzida por 

estimulação elétrica da dPAG (Schenberg et al., 2002). Tais resultados 

sugerem que a fuga induzida pela estimulação elétrica, pela ativação de 

receptores glutamatérgicos e pela exposição ao LTE envolvem mecanismos 

serotoninérgicos diferentes.   

Neste trabalho, o pré-tratamento com o AM251 não reverteu o efeito 

panicolítico mediado por receptores 5-HT1A, sugerindo que receptores CB1 não 

são necessários para este efeito. Foi sugerido anteriormente que a ativação de 

receptores 5-HT1A pode levar à síntese e liberação de endocanabinoides. 
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Entretanto, na presença do agonista NMDA, é possível que a quantidade de 

endocanabinoides liberada não seja suficiente para produzir um efeito 

panicolítico. De acordo com essa ideia, foi demonstrado que a ativação de 

receptores NMDA na medula espinhal aumenta a atividade da enzima MGL, 

uma enzima que degrada o endocanabinoide 2-AG (Farooqui et al., 1993). Ou 

seja, é possível que na presença de NMDA, haja um aumento da atividade da 

enzima FAAH, o que prejudicaria o efeito panicolítico da anandamida. Os 

resultados mostram que o receptor CB1 está envolvido no efeito ansiolítico 

mediado pelos receptores 5-HT1A na SCPdl e nos efeitos panicolítico e 

ansiolítico do alprazolam. 

Considerando-se os resultados apresentados até então, é possível 

propor a facilitação da sinalização endocanabinoide como uma possível 

estratégia terapêutica para o tratamento de transtornos da ansiedade. 

Entretanto, a utilização de um agonista pleno ou parcial para receptores CB1 

possui desvantagens similares às desvantagens do alprazolam. Agonistas 

plenos para receptor CB1 produzem em roedores efeitos amnésticos, 

hiperlocomoção e sedação (Baek et al., 2009; Polissidis et al., 2013). Além 

disso, eles provocam sintomas tipo-psicóticos (Brosda et al., 2011). Da mesma 

forma, o agonista parcial Δ-9-THC também produz em seres humanos efeitos 

amnésticos, prejuízo motor, e sintomas psicóticos (D'souza et al., 2004). Uma 

estratégia diferente para se aumentar a sinalização endocanabinoide sem obter 

esses efeitos indesejados é por meio da utilização de inibidores da degradação 

de endocanabinoides (Batista et al., 2014).  

Diversas revisões foram publicadas ao longo da última década 

defendendo a hipótese de que os inibidores da degradação da anandamida e 

do 2-AG apresentam efeitos ansiolíticos e panicolíticos em modelos animais 

(Blankman e Cravatt, 2013; Griebel e Holmes, 2013; Batista et al., 2014; 

Fowler, 2015b).- PATEL 2017 Neste trabalho, foi avaliado o possível efeito 

panicolítico da inibição da hidrólise de anandamida em dois modelos animais 

de ataque de pânico. 

 

7.2 Canabinoides e KCN  
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Na segunda parte deste trabalho foi avaliado o potencial panicolítico de 

diversas drogas que atuam no sistema endocanabinoide no modelo da fuga 

induzida por injeção de KCN. Nenhuma das drogas testadas apresentou um 

efeito panicolítico. Entretanto, o alprazolam reduziu a duração da fuga e aboliu 

o aumento da resposta pressora provocados pelo KCN. 

A validação farmacológica de modelos animais de ataque de pânico 

mostra que, em geral, antidepressivos administrados de forma crônica ou 

benzodiazepínicos de alta potência administrados de forma aguda atenuam o 

comportamento tipo-pânico (Schenberg et al., 2001; Zangrossi e Graeff, 2014). 

De acordo com esses resultados, foi demonstrado que a administração aguda 

de clonazepam e o tratamento por 21 dias com a fluoxetina reduzem a duração 

da fuga induzida por KCN, indicando um efeito panicolítico (Schimitel et al., 

2014). No presente trabalho, todas as doses de alprazolam reduziram a 

duração da fuga sem alterar a locomoção basal.  

Estudos prévios demonstraram que a fuga induzida pela injeção de KCN 

depende da integridade de neurônios da SCPdl e do HDM, ambas as regiões 

fazem parte do sistema neural de defesa (Queiroz et al., 2011; Schimitel et al., 

2012). Essa observação juntamente com a validação farmacológica do modelo 

sugere que a resposta comportamental do quimiorreflexo pode ser interpretada 

como um comportamento defensivo de fuga.  

Em relação ao componente cardiovascular do quimiorreflexo, os 

resultados mostram que o alprazolam aboliu a resposta pressora. Este 

benzodiazepínico também é eficaz em reduzir a resposta pressora de ratos 

vulneráveis ao pânico que receberam lactato de sódio (Johnson et al., 2013). 

Esses resultados sugerem que o alprazolam atenua a resposta simpática 

induzida por estímulos que ativam o sistema de detecção de sufocação.  

Uma hipótese plausível é que o sistema endocanabinoide seja recrutado 

em situações aversivas, como aquelas relacionadas à dor, à memória do medo 

ou a reações de fuga, a fim de se contrapor ao estado aversivo gerado (Walker 

et al., 1999; Hohmann et al., 2005; Olango et al., 2012; Viana et al., 2015). 

Neste estudo, avaliamos se a inibição da hidrólise de anandamida pelo 

URB597 atenuaria a reação de fuga induzida pelo KCN. O URB597 apresenta 
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um potencial terapêutico, pois é bem tolerado em primatas não-humanos e 

apresenta efeitos ansiolítico e panicolítico em modelos animais (Stewart e 

Mcmahon, 2011; Batista et al., 2014; Fowler, 2015a). Entretanto, neste estudo, 

não foi observado um efeito panicolítico do URB597.  

A literatura mostra que a anandamida também se liga a receptores 

TRPV1, induzindo um efeito ansiogênico e panicogênico (Aguiar et al., 2014). 

Assim, testamos a hipótese de que a inibição da hidrólise de anandamida 

juntamente ao bloqueio de receptores TRPV1 poderia exercer um efeito 

panicolítico. Novamente, os resultados não deram suporte à hipótese. Como a 

anandamida é sintetizada sob demanda, hipotetizamos que o nível de 

anandamida sintetizada e liberada poderia não ser suficiente para induzir um 

efeito panicolítico, sendo assim, testamos um agonista pleno para receptor 

CB1. O WIN,55-212-2 também não reduziu a duração da fuga. Finalmente, 

testamos o potencial panicolítico do canabidiol, uma droga com múltiplos 

mecanismos de ação, incluindo inibição da hidrólise de anandamida e ativação 

de receptores 5-HT1A (Russo et al., 2005; Campos et al., 2013). O canabidiol 

não alterou a duração da fuga. Uma possível explicação para a ausência de 

efeitos encontrada poderia ser o fato de que a linha de base para o 

comportamento tipo-pânico induzida pelo KCN estaria muito baixa para se 

observar um efeito panicolítico. Geralmente, manipula-se o nível de aversão de 

modelos animais de ansiedade para facilitar a observação de um efeito anti-

aversivo ou aversivo, sendo que uma maior aversão permite a observação de 

efeitos ansiolíticos e uma menor aversão permite a observação de efeitos 

ansiogênicos (Haller et al., 2009; Haller et al., 2013). Neste trabalho, 

observamos que uma maior dose de KCN não aumentou a duração da fuga.  

Os resultados encontrados nesta parte do trabalho não estão em acordo 

uma extensa literatura que mostra que essas drogas apresentam efeitos anti-

aversivos. Uma característica importante de modelos animais de ataque de 

pânico é a capacidade que o modelo possui de detectar novos agentes 

panicolíticos com mecanismos de ação diferentes (Moreira et al., 2013). Caso 

contrário, o modelo estaria limitado a encontrar agentes farmacológicos 

similares aos já utilizados na prática clínica. Considerando-se essa observação, 
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os resultados obtidos neste estudo poderiam ser considerados falsos-

negativos. 

Outra interpretação para esses resultados é a de que as drogas testadas 

podem não ser boas candidatas ao desenvolvimento de drogas panicolíticas. 

Por exemplo, o Δ-9-THC, um agonista parcial de receptores CB1, está 

associado a efeitos ansiogênicos em humanos (Burkey et al., 1997; Martin-

Santos et al., 2012). Além disso, doses altas de agonistas sintéticos 

apresentam efeitos ansiogênicos em modelos animais de ansiedade (Viveros et 

al., 2005; Rey et al., 2012). Em relação a drogas que aumentam a sinalização 

da anandamida, não há uma associação com efeitos ansiogênicos, entretanto, 

o efeito desta droga depende da síntese do ligante, que pode não ser o 

suficiente para se produzir um efeito terapêutico. Mais estudos são necessários 

para se avaliar um possível efeito panicolítico do 2-AG.  

Em relação à proposta de que a fuga mediada pela ativação de 

quimiorreceptores possa representar um comportamento tipo-pânico, há 

estudos que mostram que não há diferenças entre o limiar para a resposta do 

quimiorreflexo de pacientes que apresentam o transtorno do pânico e 

voluntários sem o transtorno (Struzik et al., 2001; Katzman et al., 2002; Struzik 

et al., 2002). Como concluído pelo estudo de Katzman et al (2002), o 

quimioreflexo pode não estar envolvido na causa do ataque de pânico, mas 

sim, correlacionar-se ao fenômeno, estando envolvido, portanto, na gênese do 

ataque. 

Recentemente, foram desenvolvidos modelos animais de ataque de 

pânico baseados na teoria do alarme falso de sufocação, como a fuga induzida 

por KCN, a fuga induzida por hipóxia e as respostas comportamentais e 

cardiovasculares à injeção de lactato (Johnson e Shekhar, 2006; Schimitel et 

al., 2012; Spiacci et al., 2015). Tais modelos podem refletir os mecanismos 

envolvidos no subtipo respiratório do ataque de pânico no qual os sintomas 

respiratórios são mais evidentes. De forma a complementar os resultados 

obtidos com o modelo da fuga induzida por KCN, avaliamos o potencial 

panicolítico do URB597 nas respostas ventilatórias induzidas pelo doxapram. 

Além disso, foi realizada uma caracterização comportamental e molecular do 
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doxapram para se investigar o potencial desta droga como agente 

panicogênico em ratos. 

 

7.3 Doxapram e canabinoides 

 Os efeitos do doxapram em ratos acordados são pouco caracterizados. 

Este estimulante respiratório é utilizado principalmente para o estudo dos 

mecanismos envolvidos no quimiorreflexo. O doxapram possivelmente atua por 

meio da ativação de quimiorreceptores periféricos sensíveis à hipóxia , já que a 

desenervação do corpo carotídeo abole as respostas ventilatórias induzidas 

pelo doxapram (Nishino et al., 1982; Mizusawa et al., 1994). A injeção de 2 

mg/kg de doxapram em ratos provoca hiperventilação e liberação de glutamato 

no núcleo do trato solitário (Mizusawa et al., 1994). Sugere-se que doses 

maiores leve à ativação direta e não-seletiva de neurônios bulbares 

respiratórios. Assim, o mecanismo de ação do composto varia dependendo da 

dose utilizada.  

 No presente estudo todas as doses testadas elevaram a frequência 

respiratória, a pressão arterial média e a frequência cardíaca. Não foi 

observada uma resposta comportamental consistente de fuga ou agitação, 

como é observado com a injeção de KCN. Entretanto, é importante salientar 

que em 3 animais de 6 que receberam a dose intermediária foi observado um 

aumento súbito e breve da locomoção em direção à borda da caixa, similar a 

um comportamento de fuga. Curiosamente, os animais que receberam a menor 

dose de doxapram, quando confinados à caixa para registro pletismográfico, 

apresentaram uma agitação e giros na caixa com duração de 2 a 6 segundos 

imediatamente após a infusão de doxapram. Essa movimentação dificultou o 

registro do volume corrente dos animais.  

Em relação ao papel do sistema respiratório no transtorno do pânico, 

evidências mostram que pacientes diagnosticados com o TP apresentam 

irregularidades respiratória, como hiperventilação basal, maior variabilidade de 

volume corrente, suspiros frequentes e apneia durante o sono (Ley, 1998; 

Abelson et al., 2001; Nardi, 2009; Grassi et al., 2014). A injeção intravenosa in 
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bolus de doxapram nesses pacientes provoca uma hiperventilação que é maior 

do que a observada em pacientes sem o diagnóstico (Abelson, Nesse, et al., 

1996). Isso sugere que os mecanismos envolvidos no quimiorreflexo são mais 

sensíveis nos pacientes com o TP. De forma muito interessante, uma 

intervenção cognitiva é capaz de reduzir tanto a sensação subjetiva associada 

ao ataque de pânico quanto a hiperventilação e a taquicardia provocadas pelo 

doxapram (Abelson, Nesse, et al., 1996). Tal observação sugere a 

possibilidade de uma modulação top-down dos centros respiratórios.  

Baseado nos estudos que sugerem um papel para o sistema respiratório 

no desenvolvimento do TP, a hiperventilação provocada pelo doxapram foi 

utilizada como parâmetro tipo-pânico para o estudo de drogas panicolíticas 

(Kinkead et al., 2014). Variações na pressão arterial e na frequência cardíaca 

também são observadas nos indivíduos com o transtorno, entretanto, 

manipulações farmacológicas do sistema cardiovascular, como o uso de β-

bloqueadores, não apresentam eficácia no tratamento do transtorno (Johnson 

et al., 2014; Steenen et al., 2016). Esses parâmetros, portanto, apresentariam 

pouca preditabilidade farmacológica. 

O pré-tratamento com o alprazolam atenuou a hiperventilação causada 

pelo doxapram nos segundos iniciais à injeção. Este resultado está de acordo 

com o efeito panicolítco desta droga nos modelos do LTE, da fuga induzida por 

estimulação da SCPd e da fuga induzida pelo KCN (Jenck et al., 1995; Gobira 

et al., 2013). Além disso, o alprazolam também reduz a hiperventilação 

provocada pela injeção intravenosa de lactato em ratos “vulneráveis ao pânico” 

(Shekhar e Keim, 2000). A hiperventilação induzida pelo doxapram parece 

apresentar preditabilidade farmacológica para drogas panicolíticas, embora 

mais estudos com outros fármacos sejam necessários para se confirmar a 

preditabilidade farmacológica do modelo. O alprazolam pode exercer seu efeito 

por meio da facilitação da sinalização gabaérgica nos centros respiratórios do 

bulbo ou em estruturas prosencefálicas em um mecanismo top-down de 

regulação.   

De forma a complementar os resultados obtidos neste trabalho com o 

modelo da fuga induzida por KCN, testamos o potencial panicolítico do 
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URB597 na hiperventilação induzida pelo doxapram. Corroborando os 

resultados encontrados neste estudo, o URB597 não apresentou um efeito 

panicolítico. A menor dose de URB597 pareceu reduzir a frequência 

respiratória basal dos animais, entretanto, essa redução não levou a uma 

atenuação da hiperventilação após a injeção de doxapram. Poucos estudos 

investigaram o papel do sistema endocanabinoide no quimiorreflexo ou na 

modulação da respiração. Os resultados apresentados aqui sugerem que o 

sistema não apresenta um papel relevante na modulação do quimiorreflexo. 

Entretanto, estudos com injeções intra-cerebrais podem revelar outro papel 

para o sistema.   

 Além das respostas cardiorrespiratórias, foi avaliado se o doxapram 

apresenta propriedades aversivas no modelo da aversão condicionada ao 

lugar. O estudo da preferência ou aversão condicionada ao lugar permite 

caracterizar a droga como apresentando propriedades reforçadoras ou não 

(Huston et al., 2013). O modelo é classicamente utilizado para o estudo das 

drogas de abuso, estas induzem uma preferência condicionada ao lugar 

(Huston et al., 2013). Foi demonstrado que drogas ansiolíticas, como o 

diazepam e o alprazolam também induzem preferência ao lugar (File, 1986). Já 

drogas ansiogênicas, como a yohimbina e a picrotoxina, produzem uma 

aversão condicionada ao lugar (File, 1986). A estimulação da SCPd também 

funciona como um estímulo aversivo que induz aversão condicionada ao lugar 

(Zanoveli, Ferreira-Netto, et al., 2007). No presente estudo, nenhuma das 

doses de doxapram apresentou uma propriedade aversiva no modelo da 

aversão condicionada ao lugar. A ausência de efeitos pode ser devido ao 

protocolo utilizado. É possível que um maior tempo de condicionamento induza 

essa aversão. Além disso, a linha de corte para a preferência basal dos 

animais por um dos lados da caixa pode ser alterada de modo a reduzir a 

variabilidade.  

 Em seguida, avaliamos se o doxapram apresenta propriedades 

aversivas no modelo do LTE. Observamos que todas as doses de doxapram 

aumentaram a latência da esquiva inibitória, indicando um efeito ansiogênico. 

Porém, a latência da fuga não foi alterada, sugerindo que a droga não 

apresenta um efeito panicogênico, contrariando a nossa hipótese inicial. Ainda 
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assim, a detecção do efeito ansiogênico não descarta a hipótese mais geral de 

que a droga apresenta propriedades aversivas. 

 Finalmente, com o objetivo de se investigar possíveis locais de ação do 

doxapram no sistema nervoso central, avaliamos o padrão de expressão da 

proteína c-Fos na SCP em três planos. A SCP foi escolhida devido ao seu 

possível papel na gênese do ataque de pânico, como proposto pela teoria 

serotoninérgica do transtorno do pânico (Paul et al., 2014; Schenberg et al., 

2014). Nossos resultados mostram que a maior dose de doxapram aumenta a 

expressão de proteína c-Fos na porção ventrolateral da estrutura nos planos 

intermediário e caudal.  

A porção ventrolateral da SCP está envolvida em respostas de defesa 

passiva, como a imobilidade (Zhang et al., 1990; Bandler e Keay, 1996). Essa 

imobilidade seria posterior a um comportamento ativo de defesa, como a fuga 

e, portanto, estaria relacionado a um processo de recuperação de uma 

situação aversiva (Brandao et al., 2008). Outra hipótese sugere que a SCPvl 

estaria relacionada ao congelamento induzido pelo protocolo de medo 

condicionado ao contexto (Carrive et al., 1997). Esse congelamento dependeria 

de uma via entre a amígdala e a SCPvl (Carrive et al., 2000). De acordo com 

essa hipótese, foi demonstrado que o doxapram injetado via intraperitoneal 

induz aumento da expressão de proteína c-Fos na amígdala central de ratos 

(Sullivan, Gregory M. et al., 2003). Além disso, o doxapram aumenta o tempo 

de congelamento em um protocolo de medo condicionado ao contexto ou ao 

som (Sullivan, G. M. et al., 2003). Esse efeito pró-aversivo do doxapram pode 

envolver tanto a amígdala central, como previamente demonstrado, e a SCPvl. 

Entretanto, é importante salientar que uma dose de doxapram similar à dose do 

estudo de Sullivan não levou ao aumento da expressão de c-Fos na SCP. Além 

disso, no estudo de Sullivan, a injeção foi feita via intraperitoneal. As diferentes 

doses e vias de administração dificultam a relação entre os dois estudos. 

Experimentos futuros do nosso laboratório pretendem investigar o efeito da 

injeção intravenosa de doxapram na expressão da proteína c-Fos na amígdala.  

A injeção intravenosa de doxapram em ratos expostos a um campo 

aberto não induz um comportamento de fuga consistente. A maior dose de 
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doxapram induz uma hiperventilação visível, acompanhado de certo grau de 

imobilidade. Entretanto, essa imobilidade parece estar relacionada à dificuldade 

de locomoção durante o período de hiperventilação, não aparentando ser um 

comportamento defensivo.  

Em relação ao papel da SCPvl na modulação da resposta à hipóxia, 

estudos prévios demonstraram que uma lesão nessa região não altera a 

resposta cardiorrespiratória à hipóxia (Lopes et al., 2014). De acordo com esse 

resultado, outro estudo mostrou que a SCPvl não é ativada durante a 

estimulação do corpo carotídeo (Casanova et al., 2013). É possível hipotetizar 

que em doses altas, o doxapram aja diretamente na SCPvl e, possivelmente, 

em outras regiões da SCP.  

Em relação às outras regiões da estrutura, uma lesão na região dorsal 

(porções dorsomedial e dorsolateral) leva a um aumento da resposta 

ventilatória durante uma situação de hipóxia (Lopes et al., 2014). No presente 

estudo, não foi observado um aumento significativo na expressão de c-Fos na 

porção dorsal, isso pode ser devido ao fato de que o número de animais por 

grupo está muito baixo e com alta variabilidade. Assim, mais experimentos são 

necessários para que se confirme o papel dessa região no efeito do doxapram.  

Estudos recentes investigaram os possíveis locais de ação do KCN, um 

estimulador de quimiorreceptores periféricos (Muller et al., 2017). A injeção 

intravenosa de KCN levou à ativação da porção lateral no plano rostral e da 

porção ventrolateral na porção caudal (Muller et al., 2017). Este último 

resultado está de acordo com os achados encontrados neste trabalho. Dessa 

forma, embora estudos anteriores não tenham observado um papel relevante 

da SCPvl durante a hipóxia, os resultados encontrados no estudo de Muller e 

neste trabalho, propõe um papel para essa estrutura nos efeitos do KCN e do 

doxapram.   
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8. Conclusões 

 A primeira parte do trabalho sugere que a facilitação da sinalização 

mediada pelo receptor CB1 está envolvida no mecanismo anti-aversivo do 

alprazolam e de agonistas do receptor 5HT1A. Os modelos utilizados para esta 

parte do trabalho foram extensamente validados farmacologicamente e, 

portanto, apresentam utilidade para o estudo do substrato neural do transtorno 

do pânico. Contudo, pouco se sabe sobre o potencial desses modelos para o 

desenvolvimento de novos fármacos. A maioria dos estudos nessa área utiliza 

modelos clássicos de ansiedade, como o labirinto em cruz elevado e a caixa 

claro-escuro. Porém, preditabilidade farmacológica para drogas ansiolíticas e 

panicolíticas desses modelos é baixa. Assim, estudos clínicos são necessários 

para que se conheça a real preditabilidade farmacológica dos modelos de 

pânico utilizados nesta parte do trabalho.   

Estudos anteriores do nosso grupo de pesquisa confirmaram o potencial 

panicolítico de drogas que atuam no sistema endocanabinoide. Fármacos, 

como o alprazolam ou antidepressivos, podem ter sua eficácia potencializada 

por meio de manipulações do sistema endocanabinoide, por exemplo. 

Entretanto, neste trabalho foi demonstrada uma ausência de efeitos 

panicolíticos para diversas drogas que atuam no sistema endocanabinoide. O 

modelo da fuga induzida por KCN e a hiperventilação induzida pelo doxapram 

podem estar mais relacionados ao subtipo respiratório do transtorno do pânico. 

Dessa forma, os canabinoides podem não apresentar eficácia para esse 

subtipo de transtorno. Apesar dessa observação, o sistema endocanabinoide 

ainda pode ser considerado como um possível alvo farmacológico para o 

desenvolvimento de drogas panicolíticas, haja vista a heterogeneidade do 

transtorno. 

Em relação à caracterização dos efeitos do doxapram, conclui-se que a 

droga apresenta uma propriedade ansiogênica e que a hiperventilação pode 

ser utilizada como um parâmetro para a investigação de drogas panicolíticas. 

Baixas doses de doxapram parecem não recrutar a SCP, enquanto a maior 

dose leva à ativação da porção ventrolateral da estrutura. Mais estudos são 

necessários para que se esclareça o papel funcional da SCP nos efeitos do 
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doxapram e também para que se conheça o papel de outras estruturas, como a 

amígdala e o hipotálamo nos efeitos do doxapram. 

Como conclusão, o ataque de pânico pode ser estudado tanto por meio 

de modelos que envolvem a ativação da SCP quanto por meio da estimulação 

do quimiorreflexo. Parâmetros autonômicos podem apresentar preditabilidade 

farmacológica e relevância para o estudo do substrato neural dos sintomas 

respiratórios do transtorno do pânico. Em relação ao sistema endocanabinoide, 

este parece estar mais envolvido em modelos que envolvem estimulação direta 

da SCP, possivelmente devido ao maior nível de aversividade do modelo. O 

sistema endocanabinoide, portanto, pode estar mais envolvido em alguns tipos 

de manifestações de ataque de pânico, como aquelas nas quais os sintomas 

cognitivos são mais proeminentes.  
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