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1. INTRODUÇÃO 

O medo e a ansiedade são emoções comuns expressadas em resposta a situações de perigo 
(estímulos aversivos). O diferencial entre tais emoções está na situação e na forma da resposta, pois o medo 
aparece no momento em que o perigo está presente (próximo ou distante) e a resposta a esse estímulo é a de 
fuga, luta, ou congelamento. A ansiedade se faz presente no momento em que há a possibilidade de perigo, 
gerando assim preocupação e evitação (J. F. William Deakin and Frederico G. Graeff, 1991). 

Os níveis e a frequência com a qual um indivíduo fica ansioso ou com medo são extremamente 
relevantes para o diagnóstico de determinados transtornos psiquiátricos, como no Transtorno de Ansiedade 
Generalizada (TAG) e no Transtorno de Pânico (TP). Este último por sua vez se caracteriza por ataques de 
pânico repentinos e recorrentes, onde ocorre intenso desconforto ou um surto súbito de medo que alcança 
altos níveis em poucos minutos (American Psychiatric Association, 2014). 

Estímulos aversivos estão relacionados a inúmeros sistemas serotoninérgicos (J. F. William Deakin 
and Frederico G. Graeff, 1991). A serotonina (5-HT) é um neurotransmissor produzido na rafe dorsal e 
sintetizado pela enzima triptofano hidroxilase. Dentre inúmeros efeitos e mecanismos a 5-HT modula 
respostas de tipo medo e ansiedade (Stephen M. Stahl, 2013). A serotonina apresenta funções no controle no 
comportamento defensivo (J. F. William Deakin and Frederico G. Graeff, 1991). Deakin (1991) implicou 
que a 5HT facilita a ansiedade antecipatória, mas restringe o pânico espontâneo, atuando em estruturas 
límbicas como a amígdala aumentando a ansiedade, e inibindo o pânico agindo na substância cinzenta 
periaquedutal (PAG). (J. F. William Deakin and Frederico G. Graeff, 1991). 

Alguns modelos animais são utilizados em pesquisas nas neurociências em relação a transtornos 
psiquiátricos, como o TP. O zebrafish (Danio rerio) cada vez mais tem sidoinserido como modelo animal em 
diversas áreas. Atualmente varias pesquisas são feitas com Zebrafish nos estudos do comportamento, por ser 
um organismo que possui mecanismos biológicos possíveis de serem investigados. (Speedie &amp; Gerlai, 
2008). 

Relacionado ao TP, é possível induzir respostas de tipo medo em zebrafish fazendo o uso da 
substância de alarme (SA). A SA é liberada por inúmeras espécies de peixes e funciona como um aviso de 
perigo aos peixes vizinhos. Produzida nas células club da epiderme, é liberada quando a pele do animal é 
danificada e assim que é percebida altera o comportamento dos demais animais. Geralmente causa nado 
errático, aglomeração de cardume e congelamento, e essas alterações comportamentais são reconhecidas 
como resposta de tipo medo. (Speedie &amp; Gerlai, 2008). 

Partindo das informações anteriores, a presente pesquisa tem como objetivo avaliar o papel do 
tônus serotonérgico nas respostas de alarme do zebrafish. Para tal, foi proposto o tratamento com para-
clorofenilalanina (pCPA), um inibidor da triptofano hidroxilase, para depletar a serotonina endógena, e a 
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observação do comportamento durante e depois da exposição à SA como modelo de ataque de pânico e 
transtorno de pânico, respectivamente. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

2.1 Animais e alojamento 
Foram utilizados 32 zebrafish (Danio rerio) adultos do fenótipo longfin, adquiridos de criadores 

locais e mantidos em aquários de vidro ou acrílico por pelo menos duas semanas antes dos experimentos, 
para aclimatação. Foram controlados os aspectos de qualidade da água em temperatura de 28±2 ºC, pH 7,0-
8,0, dureza 75-200 mg/L CaCO 3 , oxigênio dissolvido ~7,8 mg/L a 28 ºC, e nitrito &lt;0,01 ppm, (Christian 
Lawrence, 2007) . 
 
2.2 Aspectos éticos 
               Todos os procedimentos feitos respeitaram os princípios éticos e a legislação atual, segundo o 
Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal (CONCEA) e tiveram o protocolo aprovado pelo 
CEUA da UEPA (Protocolo 06/18), além de ter sido pré-registrado (https://osf.io/qm3px/). Visando sempre 
o bem estar do animal para que o mesmo não passe por estresse, dor ou sofrimentos desnecessários. 
 
2.3 Delineamento experimental 

Os animais foram alocados aleatoriamente em quatro grupos, e foi feito o delineamento fatorial 
completo com dois níveis de tratamento (água e substância de alarme) e dois níveis de droga (veículo e 
pCPA), testando assim todas as possibilidades. 

 
2.4 Extrações da Substância de Alarme 

A substância de alarme foi extraída de um zebrafish doador de acordo com o protocolo usado em 
Maximino et al. (2014). O excesso de água foi removido da pele do animal doador, que foi sacrificado 
rapidamente por decapitação e recebeu 15 cortes rasos feitos em cada lado do tronco. Os cortes foram 
lavados com água destilada, para produzir um total de 7 mL de substância de alarme. Os animais foram 
expostos à substância de alarme ou à água destilada por 6 minutos. 
 
2.5 Drogas e injeções 

Foi utilizada a droga para-clorofenilalanina (pCPA) para avaliar o papel do tônus serotonérgico nas 
respostas comportamentais à substância de alarme. Os animais dos grupos controle e experimental foram 
tratados com duas injeções de 00 e 150mg/kg, respectivamente, separadas por 24 h. 
 
2.6 Procedimentos 

Após 24 horas do tratamento (segunda injeção), cada animal foi transferido individualmente para 
um recipiente (12cm x 9,5cm) preenchido com 1,5 L de água, onde foi mantido por 3 minutos para 
aclimatação. Após isso, foi exposto a 7 ml de substância de alarme (SA) conforme o protocolo de Maximino 
et al. (2014 ). O grupo controle foi exposto ao mesmo volume de água destilada. Os animais permaneceram 
nas substâncias por 6 minutos durante o qual tiveram seu comportamento gravado. 

Após da exposição os animais foram transferidos para um recipiente de lavagem preenchido com 
500 ml de água e em seguida colocados em um aparato de Distribuição Vertical Eliciada Pela Novidade (25 
x 15 x 20 cm), onde o comportamento pós-exposição também foi filmado por 6 minutos. Os vídeos, em 
formato MPG, foram então analisados utilizando-se o software RealFishTracker v. 0.4.0 
(http://www.dgp.toronto.edu/~mccrae/projects/FishTracker/). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos dados obtidos pela transcrição dos vídeos foi feita a analise estatística (anova de duas 
vias) utilizando o software RStudio. Os resultados dos experimentos de exposição à SA (F 1,28 < 3.457, 
p>0.0735) e de distribuição vertical eliciada pela novidade (F 1,26 <1.12, p>0.3) não apresentaram efeito 
significativo de nenhuma das variáveis. O que sugere que o pCPA não possui efeito. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
 

Partindo dos resultados obtidos pode-se evidenciar que não há a presença de um tônus 
serotonérgico para o comportamento de tipo medo no zebrafish. 
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