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RESUMO 

 

Os anabolizantes esteróides (AAS) são derivados sintéticos da testosterona originalmente 

desenvolvidos para uso terapêuticos para poder oferecer melhora anabólica aprimorada com 

efeitos androgênicos mínimos. O benefício do uso dessas substâncias em doses terapêuticas entra 

em contraste com o uso de AAS quando auto-administrados por atletas profissionais ou 

recreativos para ganho de musculatura. O decanoato de nandrolona é um AAS bastante utilizado 

para esta finalidade. Vários efeitos colaterais estão presentes em decorrência ao uso crônico desta 

droga, dentre eles o aumento da agressividade. Roedores tratados com decanoato de nandrolona 

também aumentam a musculatura e o comportamento agressivo. Tendo em vista que o decanoato 

de nandrolona (DN) aumenta o comportamento agressivo, este trabalho busca averiguar se 

modificações no ambiente em que os animais são criados diminui este comportamento. Para 

averiguar alterações na ocorrência do comportamento agressivo e social foi utilizado o paradigma 

residente-intruso. Foram detectadas diferenças significativas within-groups para caixa 

enriquecida visto a presença de um eta quadrado (ƞ²) com um valor bem expressivo no grau 

de interação com o ambiente [F(gl=1)=5,986, p=,021, ƞ²=,181]. Para o efeito between-groups 

ou interação entre fatores, substância Decanoato de Nandrolona e tipo de caixa, foram 

observadas diferenças significativas [F(gl=1)=4,556, p=,042, ƞ²=,144] para os animais que 

foram submetidos ao uso crônico de DN, visto que o valor ƞ² tem uma importância expressiva 

na interação entre ambiente e DN. 

 

Palavras Chaves: Decanoato de Nandrolona; Resident–Intruder; Enriquecimento Ambiental. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The anabolic steroids (ASA) are synthetic derivatives of testosterone originally developed for 

therapeutic use to provide an anabolic improvement with minimal androgenic effects. The 

benefit of using these substances at therapeutic doses contrasts with the use of ASA when 

self-administered by professional or recreational athletes aiming the muscle enhancement. 

The nandrolone decanoate is an ASA widely used for this purpose; several side effects are 

present due to its chronic administration, among them, highlighters the aggressiveness 

increase. The rats treated with nondrolone decanoate not only have presented an increased in 

their musculature but also a considerable aggressive behavior. Knowing that the nondrolone 

decanoate (DN) increases the probability of a hostile comportment, this work seeks to 

determine if alterations in their development environment is capable of changing this hostility. 

Thus, the resident-intruder paradigm was implemented in order to investigate the existence of 

changes in their aggressive and social behavior. Significant differences were detected within-

groups for enriched box with the presence of a square eta (ƞ²) in a very expressive value in the 

degree of interaction with the environment [F (gl = 1) = 5.986, p =, 021, ƞ² = 181]. The effect 

between groups or interaction between factors, Nandrolone Decanoate substance and box 

type, significant differences were observed [F (gl = 1) = 4.556, p =, 042, ƞ² = 144] for the 

animals that were submitted to the chronic use of DN, since the value ƞ² has an expressive 

importance in the interaction between environment and DN. 

 

Keywords: Nandrolone Decanoate; Resident-Intruder; Environment Enrichment.
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Introdução 

Os esteroides anabólicos andrógenos (AAS) são derivados sintéticos da testosterona 

originalmente desenvolvidos para uso terapêutico com o objetivo de oferecer melhora 

anabólica aprimorada com efeitos androgênicos mínimos (T. S. CUNHA, N. S. CUNHA, M. 

J. C. S. MOURA, F. K. MARCONDES, 2004). O termo androgênico vem do grego andro e 

significa homem, masculino; gennan, significa gerar, produzir, que pode ser produzido de 

forma natural ou sintética. Qualquer substância que venha trazer o crescimento das gônadas 

masculinas é definido biologicamente como androgênico (T. S. CUNHA, N. S. CUNHA, M. 

J. C. S. MOURA, F. K. MARCONDES, 2004). O benefício do uso dessas substâncias em 

doses terapêuticas entra em contraste com o uso indiscriminado de AAS, que pode ser de 

risco ao organismo quando auto-administrado em doses suprafisiológica, tanto por atletas 

profissionais como por atletas amadores (CLARK, HERNDERSON, 2003). Os usos dos AAS 

não se limitam somente ao sexo masculino (CLARK, HERDENSON,2003), podendo-se 

observar o uso dessas substâncias também em mulheres.  

A utilização de AAS na fase adulta ou na adolescência apresenta consequências 

comportamentais distintas (RAMIREZ, MONTALTO, SISK, 2010). Quanto aos efeitos 

maléficos à saúde, os ASS podem gerar danos em diferentes órgãos e sistemas, como, por 

exemplo, no fígado, sistemas reprodutor e cardiovascular. No sistema reprodutor os efeitos 

observados no sexo masculino são: diminuição da produção de espermatozoides, atrofia dos 

testículos, impotência e carcinoma prostático, entre outros (T. S. CUNHA, N. S. CUNHA, M. 

J. C. S. MOURA, F. K. MARCONDES, 2004). Em mulheres observa-se a exacerbação de 

características masculinas, que é manifestada com a diminuição da gordura corporal e 

diminuição no tamanho da mama; alterações na voz; aumento do clitóris e irregularidades 

menstruais (BOFF, 2008). Além desses danos, pode-se observar, em indivíduos que fazem 

uso de ASS, alterações no que se diz respeito aos aspectos comportamentais, que podem se 

manifestar por meio de: euforia, irritabilidade, agressividade, hiperatividade, mudança na 

libido e comportamentos psicóticos (BOFF, 2008). 

Os andrógenos por muito tempo vêm sendo reconhecidos como moduladores de 

comportamentos agressivos em ratos machos. O paradigma residente-intruso é um método 

bastante utilizado na literatura para testar a agressividade em animais experimentais. Este 

método avalia o comportamento de agressividade por meio das manifestações 
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comportamentais que o animal apresenta na presença de outro animal intruso em seu ambiente 

(CLARK, HERNDERSON,2003). 

Mcginnis (2004), relata que os andrógenos também influenciam no comportamento 

sexual masculino e na puberdade, período em que ocorre a maturação sexual. Este estudo 

também oferece evidências de que durante a puberdade os hormônios testiculares adulto-

típico são causadores da expressão do comportamentos sociais masculinos e desenvolvimento 

de características sexuais secundárias (MCGINNIS,2004). Além de evidenciar que o encéfalo 

de ratos adulto-jovens, de 4 meses de vida, é mais responsivo do que os dos adultos, a partir 

de 6 meses de vida   no que se refere a alterações comportamentais e sexuais (ANDREOLLO 

et al., 2012). Outra questão importante é o fato de que na adolescência os AAS têm mais 

efeitos comportamentais duradouros que na fase adulta. A amplitude dos comportamentos 

alterados em animais submetidos a doses suprafisiológicas das AAS sugere que essas 

substâncias levam a alterações anatomo-fisiológicas no encéfalo (MCGINNIS,2004).  

As regiões encefálicas que são mais afetadas pelo uso das AAS, regiões onde se 

encontram altos níveis de receptores para esteroides, tais como o (telencéfalo e o diencéfalo, 

hipotálamo e a glândula hipófise. Tais estruturas, além de outras funções, estão envolvidas 

com a regulação do comportamento sexual e agressivo (CLARK AS., HEDERSON LP., 

2003). 

Outros estudos com roedores buscaram examinar os efeitos de curto e de longo prazo 

dos ASS no comportamento social. Observou-se que, de modo geral, a exposição a esses 

hormônios em ratos adultos causam aumento na agressividade e diminuição do 

comportamento sexual nos dois períodos, dependendo diretamente da idade, período de 

tratamento, do composto e da dose utilizada (McGinnis MY 2004 and CLARK AS., 

HEDERSON LP.,2003). Em ratos tratados especificamente com Decanoato de Nandrolona e 

Estanozolol, os efeitos durante a adolescência, persistem por várias semanas após o 

tratamento. Já na fase adulta pode ser observado a manifestação de dominância através de 

posturas e alguns repertórios de comportamento agressivo e submisso. Tais estudos 

mostraram que a administração de ASS pode resultar em mudanças de comportamento em 

adultos e adolescentes e que tais mudanças são dependentes do tempo de exposição à droga 

(MYGNNIS, 2004 CLARK AS., HEDERSON LP., 2003 and RAMIREZ, MONTALTO, 

SISK, 2010). 
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Cada espécie tem um repertório comportamental dito como normal, que é definido 

como padrão. Um ambiente que não lhe proporciona bem-estar, pode gerar comportamentos 

que estão fora desse padrão. Grande parte destes comportamentos podem estar relacionados 

com a maneira pela qual esses animais estão sendo criados fora do seu ambiente natural 

(PEREIRA: ALMEIDA & SOARES,2009). 

Um método bastante utilizado, para amenizar a agressividade entre roedores é o 

paradigma de Enriquecimento Ambiental (PEREIRA; ALMEIDA & SOARES,2009).  Porem 

a diminuição da agressividade não é sempre observada quando os animais são submetidos a 

esse tipo de ambiente (MARASHI, 2001; VAN LOO, 2001). O Enriquecimento Ambiental 

começou a ser utilizado com o objetivo de proporcionar qualidade de vida aos animais 

experimentais. Percebeu-se a importância do ambiente que proporcione o bem-estar dos 

animais e como isso poderia influenciar o resultado experimental (PEREIRA; ALMEIDA & 

SOARES,2009).  

A vida de um rato utilizado em laboratório se resume a sua caixa, ou seja, o ambiente 

em que ele passará toda a sua vida, não condiz com o habitat natural de um rato. Este 

paradigma tem como objetivo permitir que a espécie expresse seu comportamento natural e 

auxilie nas necessidades físicas e comportamentais, (GARBIN; FALEIROS; LAGO, 2012 

apud ARAC, 2004). A exposição desses animais ao ambiente enriquecido mostra que há 

melhora cognitiva significativa tanto em animais enfermos, quanto em animais sadios, 

independente da idade de cada um. Esses efeitos foram primeiramente estudados na década de 

1960, estudos os quais mostraram maior peso cerebral e maior espessura no córtex dos 

animais que foram estimulados ambientalmente, além de mudanças comportamentais como a 

melhoria da memória e redução da agressividade (DIAMOND, 2001). O Enriquecimento 

Ambiental é um modelo experimental em que os animais são condicionados a um ambiente 

que potencializa as interações sociais e desenvolve a estimulação motora e sensorial 

(GARBIN; FALEIROS; LAGO, 2012 apud SEGOVIA et al., 2009).  

 

1.0 Testosterona e Esteroides Endógenos e Desenvolvimento 

 

Os dois principais hormônios sexuais, testosterona (masculino) e o estradiol 

(feminino), foram identificados na década de 1940 quando se identificou a distinção entre 

hormônios masculinos e femininos. Desde então vários estudos vêm sendo feitos para 
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descobrir as complexidades relacionadas a estes hormônios. Recentemente um estudo relatou 

ter evidências de que ocorrem sínteses de hormônios androgênicos dentro de células cerebrais, 

que são os chamados “neuro-esteroides” que não são derivados dos hormônios presentes no 

sangue (KING, 2008). Esses hormônios desempenham importante papel no cérebro tanto no 

homem quanto na mulher. Sabe-se também que a testosterona é convertida em estradiol 

deixando assim certa incerteza de quantas correlações existem entre esses hormônios 

primariamente (BANCROFT, 2012).  

 O papel da testosterona no desenvolvimento do sexo masculino no feto já é bem 

entendido, mas seu papel na diferenciação sexual no desenvolvimento do cérebro é pouco 

entendido. Segundo Bancroft (2012) teria que se atentar às diferenças dos efeitos de um 

hormônio tanto em ordem organizacional ou estrutural. A exposição precoce a hormônios 

pode gerar uma mudança na estrutura e na responsividade da ativação hormonal dos mesmos 

mais tarde no desenvolvimento. Em roedores as diferenças são claras entre o cérebro dos 

machos e fêmeas a respeito dos efeitos organizacionais tanto da testosterona quanto do 

estradiol. Esses efeitos estão provavelmente relacionados com a influência hormonal do 

processo de apoptose no cérebro dos roedores durante o desenvolvimento encefálico 

(BANCROFT, 2012 apud GORSKI 2000). 

 Já em humanos, os efeitos são menos claros e geram várias controvérsias 

(BANCROFT, 2012 apud HINES, 2004). Diferenças no tamanho e forma do corpo caloso 

entre os homens e mulheres foram encontradas em alguns estudos, todavia as diferenças com 

maiores destaques seriam os aspectos das funções cognitivas, mas não a diferença entre os 

sexos ou de comportamento sexual. De acordo com Bancroft (2012) a área hipotalâmica 

anterior e preoptical são as áreas que mais contém receptores tanto da testosterona quanto do 

estradiol. Essa região apresenta quatro subdivisões que são chamadas de núcleo intersticial do 

hipotalâmico anterior (INAH 1-4). A área na qual se encontraram evidências da diferenciação 

sexual seria a área IHAH – 3 que é consistentemente mais larga e contém maior número de 

neurônios em homens em relação as mulheres, mas os efeitos sobre o comportamento ainda 

não são claros. A região central do núcleo da base intersticial da estria terminal (BSNT) que 

contém uma maior concentração de esteroides por neurônio (BANCROFT, 2012 apud 

HINES, 2004) é maior nos homens do que nas mulheres.  
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 Huessman e Eron (1989 apud BANCROFT, 2012) enfatizaram os aspectos da 

agressividade relativos ao desenvolvimento, propondo que a agressividade normalmente 

emerge cedo e que certas características genéticas e perinatais ou eventos traumáticos podem 

possibilitar predisposição ao desenvolvimento de hábitos agressivos e uma vez que essas 

estruturas cognitivas são estabelecidas, podem ser extremamente resistentes a mudanças 

estruturais. No entanto, Huessman e Eron não mencionaram a testosterona. Harris (1999 apud 

BANCROFT, 2012) fornece uma extensa literatura que demonstra a inconsistência da relação 

entre testosterona e agressividade e propõe outras possibilidades. A testosterona pode 

influenciar a personalidade agressiva através de outros aspectos pessoais relevantes: a 

irritabilidade (BROWN; DAVIS, 1975 apud BANCROFT, 2012), nível pessoal de tolerância 

à frustração (OLWEUS, et al. 1980; 1988 apud BANCROFT, 2012), domínio (GRAY et al. 

1991 apud BANCROFT, 2012) e impulsividade (GLADUE, 1991 apud BANCROFT, 2012). 

Caprara et al. (1992 apud BANCROFT, 2012) propõe que a irritabilidade é uma importante 

ponte entre os componentes emocional e cognitivo da agressividade. Visto isso, Bancroft 

(2012) especula que a testosterona tem um papel organizador ou pode ativar padrões 

estabelecidos de comportamento, apesar de sua relação com a agressividade ainda não ser 

clara.  

 Como podemos observar nas citações anteriores, é sugerido e presumido que o 

comportamento agressivo nos seres humanos tem como uma de suas influências os níveis de 

testosterona endógenas no organismo, porém esses níveis não são a prova de relação causa-

efeito. No entanto o uso indiscriminado dos esteroides endógenos abriu um campo à ser 

estudado, no qual pode-se observar nas interações com essa substância, um aumento da 

irritabilidade e da agressividade, tanto em estudos com homens quanto com mulheres 

(BAHRKER et al. 1992; BROWER et al. 1991; PERRY et al. 1990; STRAUSS et al. 1983; 

1985 apud CHRISTIANSEN, 2009). Esses apontamentos apresentados por esses autores 

foram confirmados por um estudo duplo-cego feito por Hannan e colaboradores (1991 apud 

CRISTIANSEN, 2009), no qual o aumento da agressividade (ressentimento, hostilidade e 

agressão) ocorre, e principalmente em altas doses de esteroides endógenos. Porém em uma 

revisão de literatura feita por Uzych (1992 apud CHRISTIANSEN, 2009) conclui-se que o 

aumento da agressão pode vir a ocorrer depois do uso dos esteroides endógenos (ASS), mas 

dizer que esse comportamento agressivo está apenas relacionado com a testosterona é um 

equívoco, sabendo-se que fatores como uma personalidade instável pode ser uma das razões 

para maior probabilidade de se apresentar comportamento agressivo. Bahker (1990 apud 
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CRISTIANSEN, 2009) observou que o aumento da irritabilidade em homens que usavam 

ASS foi ínfima e que os esteroides atuam como um gatilho e contribuem para a manifestação 

do comportamento irracional ou violento naqueles que apresentam predisposição a esse tipo 

de comportamento. Björkvist et al. (1994 apud CRISTIANSEN, 1998) também concluíram 

que o esteroide de alguma forma seria o mediador da irritabilidade, um fator que engatilharia 

a manifestação agressiva. Ou seja, sujeitos com a tendência de apresentar comportamentos 

agressivos teriam uma maior probabilidade de os apresentar, visto que seu limiar de irritação 

seria menor se não estivesse fazendo o uso de um ASS. 

 

1.1 Esteroides anabolizantes e o comportamento agressivo em adolescentes e adultos 

Os anabólicos esteroides são o grupo de hormônios, incluindo a testosterona, que são 

quimicamente parecidos (POPE, BROWER 2009, apud POPE; HUDSON, KANAYAMA, 

2010). Figura 1. É sabido que os ASS possuem as seguintes propriedades: anabólica –

melhoras no ganho muscular – e androgênico – que pode vir a ser definido como 

masculinização. Os ASS atingem uma grande gama do sistema fisiológico. Com isso, emergiu 

na literatura médica e comportamental, tanto em estudos em humanos quanto em animais, 

estudos para averiguar essas alterações (POPE; HUDSON, KANAYAMA, 2010).  

Figura 1 - Estrutura molecular da testosterona e da nandrolona. 
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Nota: Nome IUPAC: (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-

tetradecahydro-13-methyl-3-oxo-1H-cyclopenta[α]phenanthren-17-yl decanoate. 

 

  A princípio os ASS foram desenvolvidos para fins medicinais quando utilizados em 

doses baixas, mas devido aos ASS terem essas propriedades citadas e principalmente ao fato 

de ajudar no ganho muscular, o uso tornou-se bastante comum entre adolescente e adultos 

(MYGNNIS, 2004). 

A puberdade, período entre 9-14 anos, é um período importante em relação a 

maturidade biológica, é a fase de transição entre a infância e a fase adulta. Neste período 

ocorrem importantes alterações nos campos físico, social, cognitivo e emocional (CRONE, 

2014). A puberdade por si só já é definida como tempestuosa via senso comum, já que neste 

período, além das alterações citadas, há o início da maturação sexual e mudanças drásticas no 

fenótipo da criança (CRONE, 2014). 

A puberdade é o período no qual ocorre uma pulsante secreção dos hormônios 

luteinizante (LH) e folículo-estimulante (FSH). Esses hormônios estão presentes em ambos os 

sexos e são responsáveis pela estimulação da maturação gonadal e secreção dos hormônios 

gônadas, chegando a aumentar a níveis significativos a produção dos mesmos, cerca de 30% 

nos homens e 100% nas mulheres. Toda essa atividade se deve à ativação do eixo hipotalamo-

hipófise-gonadal (HPG), que ativa a produção dos esteroides sexuais, testosterona, mais 

notado no homem, e estradiol, mais notado nas mulheres. Esse processo é marcado pelas 

mudanças gonadais e é seguido por uma ativação do crescimento do eixo (HPG) levando 

assim ao que vemos claramente nas drásticas mudanças no corpo que são marcantes desse 

período (CRONE, 2014). 
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Além dessas mudanças físicas observadas no período da puberdade, há também 

mudanças nos circuitos neuronais (ZEHR, SISK, 2005). Os esteroides sexuais desempenham 

um papel adicional na maturação do cérebro durante a puberdade (DAHL, PEPER, 2013). É 

sabido que junto ao aumento da atividade desses hormônios há também uma série de reações 

comportamentais e temperamentais envolvidas, tais como tendência a passar por mais riscos e 

aumento do comportamento social, porém ainda não é bem compreendida essa relação entre o 

nível da circulação dos esteroides gonadais e a morfologia do encéfalo (CRONE; DAHL, 

2012 apud CRONE; PEPER; KOOLSHIJIN; CETRIC,2014).  

Observado todos esses pontos colocados sobre a influência dos esteroides gonadais no 

desenvolvimento biológico dos organismos, os abusos das ASS geram consequências nesse 

desenvolvimento. Podemos observar tais mudanças em modelos de estudo usando diversos 

animais, como por exemplo ratos. Em ratos adolescentes a testosterona é responsável pelo 

desenvolvimento adulto-típico das interações sociais, como o comportamento social e o de 

luta. Esses apontamentos tanto da influência da testosterona, quanto dos ASS de modo geral, 

ainda não são bem definidas na literatura.,Porém, os estudos feitos até agora sugerem que há 

um potencial efeito ligado aos ASS durante o período de desenvolvimento que pode alterar a 

velocidade na qual ocorrem as mudanças físicas, levando assim a uma perturbação do 

desenvolvimento das funções reprodutivas, (JOHNSON, 1990 apud MCGYNNIS, 2004) ; o 

fato de ficar exposto cronicamente a altos níveis de andrógenos durante a puberdade talvez 

possa alterar os efeitos na maturação cerebral e a expressão dos comportamentos que são 

dependentes desses hormônios, como sugere Mcgynnis (2004). 

Em humanos o uso dos ASS é associado com agressão e violência. A agressão é uma 

resposta biológica natural que na maioria das vezes visa garantir acesso a recursos como 

comida, parceiras, abrigo e território. Em mamíferos normalmente a agressão é utilizada para 

defesa de território ou para conseguir a parceira para copular. A violência, por outro lado, é a 

inapropriada e/ou exagerada expressão de agressividade (MCGINNIS, 2004). 

O uso de ASS em adolescentes vem aumentando, (SISK, MONTALTO, RAMIREZ, 

2010) e como as mudanças nesse período são de grande importância para o desenvolvimento, 

como foi dito anteriormente, o abuso dessas substâncias durante a adolescência pode gerar 

consequências a longo prazo. (SISK, MONTALTO, RAMIREZ, 2010). 

Em um estudo utilizando Hamster Siamês demonstrou-se que os hormônios 

testiculares endógenos tem importante papel na organização de circuitos de comportamento 
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durante a adolescência (SISK, MONTALTO, RAMIREZ, 2010). Eles desempenham papel de 

tão extrema importância que se as gônadas forem retiradas antes do início da puberdade, 

levam a insuficiências nos comportamentos dependentes de esteroides na vida adulta e essas 

insuficiências não podem ser revertidas com a reposição de testosterona (SCHULZ, SISK, 

2004, 2006 apud SISK, MONTALTO, RAMIREZ, 2010), trazendo assim as evidências de 

que durante o período da puberdade, os hormônios testiculares são de suma importância para 

a formação adulta- típico, para a expressão dos comportamentos sociais e de que o cérebro do 

adolescente é mais responsivo que dos adultos para as influências organizacionais da 

testosterona nos circuitos comportamentais. Essas descobertas podem nos dar ideia de que o 

uso abusivo das ASS durante a adolescência pode ser mais prejudicial que na fase adulta 

(SISK, MONTALTO, RAMIREZ, 2010). 

O efeito do abuso das ASS em homens na adolescência está ligado a uma série de 

manifestações comportamentais como o aumento da agressão, tanto física quanto verbal, 

irritabilidade e impulsividade (OLWEUS et al., 1980, 1988; SCOTT et al, 1996 apud 

CUNNINGHAM, 2013), similares ao comportamento reportado em adultos (CHOI, POPE, 

1994; GALLIGANI et al., 1996; POPE, KATZ, 1990, 1994 apud CUNNINGHAM, 2013).  

 Além das alterações comportamentais que são apresentadas no uso dos ASS, ocorrem 

também alterações no campo da neurotransmissão. Em modelos utilizando roedores que os 

expõe ao uso dos esteroides, foram observadas que os ASS induzem alterações no hipocampo 

e amígdala, local onde é apresentada uma ativação maior pelo uso de AAS (COSTINE et al., 

2010; CUNNINGHAM et al., 2007; OBERLANDER AND HENDERSON, 2012 apud 

CUNNINGHAM, 2013). A exposição na adolescência também mostrou alterações nos níveis 

de Serotonina (5-HT), Catecolaminas, Vasopressina, GABA e Glutamato (CUNNINGHAM 

et al., 2013). 

 A 5-HT está relacionada com cognição, motivação, humor, agressão e reprodução 

(ERP; MICZEK et al., 2000). A exposição aos ASS diminuiu os níveis de 5-HT e seus níveis 

metabólicos no hipotálamo, amígdala, corpo estriado e hipocampo em roedores em fase 

púbere (BONSON et al., 1994; GRIMES, MELLONI, 2006; KELETA et al., 2007; KUBALA 

et al., 2008 apud CUNNINGHAM, 2013), e essas observações não se aplica somente em 

animais em fase púbere, mas também em roedores adultos (AMBAR, CHIVEGATTO et al., 

2009 apud CUNNINGHAM, 2013). No entanto, associando diferentes idades à exposição aos 

ASS, ocorre aumento na concentração de 5-HT em seus níveis metabólicos durante a 
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puberdade (FRAHM et al., 2011; KALETA et al. 2007; KUBALA et al., 2008 apud 

CUNNINGHAM, 2013), já em ratos adultos o efeito foi inverso (AMBAR; CHIVEGATTO 

et al., 2009 apud CUNNINGHAM, 2013). Segundo Cunningham (2013) a diminuição dos 

níveis de 5-HT estão relacionados com a agressão (MICZEK et al. 2002) e já que os níveis de 

5-HT são alterados com a presença dos ASS, estes poderiam ser os mediadores para esse 

aumento exacerbado da agressividade. 

As catecolaminas, como por exemplo, a dopamina (DA) e a noradrenalina (NA), 

também estão envolvidas na agressividade (ERP; MICZEK, 2000). Vários estudos 

averiguaram os níveis de catecolaminas em variadas áreas do encéfalo e o uso de ASS 

aumentou o nível de DA e os níveis metabólicos em ratos adultos no estriado, córtex e no 

hipotálamo (KINDLUNDH et al., 2002, 2004; KURLING et al., 2005; THIBLIN et al., 1999 

apud CUNNINGHAM, 2013). Nos poucos estudos investigando os efeitos da exposição dos 

ASS em roedores, o nível de catecolaminas não aumentou nem no córtex nem no corpo 

estriado em adultos (FRAHM et al., 2011 apud CUNNINGHAM, 2013), todavia, nos ratos 

em período púbere, houve aumento dos níveis metabólicos de DA e NA no tronco encefálico 

e aumento da expressão neuronal de DA no hipotálamo (FRAHM et al., 2011 apud 

CUNNINGHAM, 2013). 

Os números de receptores de vasopressina aumentam quando ratos em período púbere 

são expostos ao uso de ASS no hipotálamo, no BSNT (Núcleo da Base Intersticial 

da Estria Terminal) e no septo (DELEON et al., 2002; HARRISON et al., 2000). A 

vasopressina é relacionada com a agressividade (FERRIS et al., 1984 apud CUNNINGHAM, 

2013) e o estresse (AGUILERA et al., 1993; YATES et al., 1971 apud CUNNINGHAM, 

2013). 

 Os ASS também modulam os principais neurotransmissores excitatórios e inibitórios – 

o GABA e Glutamato. A exposição no período púbere mostrou que os ASS podem aumentar 

as neurotransmissões excitatórias pelo aumento vesicular do transporte de Glutamato, 

aumentando assim a expressão do mesmo no hipotálamo, BNST e na amígdala em roedores 

(GARRILHO et al., 2011). Ocorre o mesmo em roedores adultos quando são expostos ao ASS 

por meio da fosforização do Glutamato em receptores de NMDA (ROSSBACH, 2007). No 

entanto, em roedores em fase púbere os ASS poderiam ter efeitos em regiões específicas na 

neurotransmissão inibitória (MCINTYRE ET AL., 2002; PENATTI ET AL., 2005 apud 

CUNNINGHAM, 2013). Essas descobertas mostram que os ASS podem modular a 

neurotransmissão através dos sistemas Gabanérgicos e Glumatérgicos e a influência dos ASS 
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no sistema gabanérgico varia em animais adultos e animais em fase púbere (CUNNINGHAM, 

2013). 

 Esses estudos mostram como a exposição aos ASS no período púbere pode alterar a 

plasticidade cerebral nas regiões límbicas por meio de mudanças tanto estruturais quanto na 

neurotransmissão (CUNNINGHAM, 2013). As regiões límbicas tais como hipotálamo, 

amígdala, e hipocampo são responsáveis por uma série de comportamentos e respostas como 

a agressão, comportamento reprodutor, aprendizagem e respostas apropriadas a estímulos 

externos (SOKOLOWSKI & CORBIN, 2012). As influências dos ASS nessas áreas durante 

esse período crítico do desenvolvimento podem gerar uma maior probabilidade de 

desenvolvimento de transtornos comportamentais e emocionais (CUNNINGHAM, 2013). 

Apesar dessas áreas terem um número elevado de receptores de andrógenos, as mudanças no 

comportamento não podem ser vinculadas à exposição dos ASS (WESSON AND 

MCGINNIS, 2006). Porém as mudanças encontradas em sistemas não límbicos ligados tanto 

a 5-HT quanto a DA, no córtex frontal, tronco cerebral e no estriado dão base a uma potencial 

exposição a doses suprafisiológicas dos ASS atuando talvez via membranas de receptores ou 

outro mecanismo celular (CUNNINGHAM, 2013). Mas essa interpretação segundo 

Cunningham (2013) pode ser difícil de ser feita pelo fato das diferenças de tempo que ficaram 

expostos aos ASS e as diversas técnicas empregadas pelos diferentes estudos, mas apesar 

dessas divergências às variações, tanto anatômicas quanto experimentais, a exposição durante 

a adolescência é crítica e as estruturas límbicas são importantes para o desenvolvimento dos 

comportamentos que são dependentes dos andrógenos na fase adulta (CUNNINGHAM, 

2013). 

 

1.1.1 Exposição aos ASS e o comportamento agressivo 

 

Os andrógenos por muito tempo vêm sendo considerados moduladores da 

agressividade e isso é especulado desde muito tempo, quando Barfield, Busch e Wallen 

(1972) citam que desde 1944 já se especulava a influência dos andrógenos no comportamento 

social, especialmente do comportamento agressivo em vertebrados (COLLIAS, 1944; GUHL, 

1961; apud BARFIELD, BUSCH, WALLEN, 1972). E desde então especialmente rattus 

novergicus são utilizados em laboratório para se entender sobre a manifestação do 

comportamento agonístico, visto que esses animais tem uma ampla variedade de 

comportamentos agressivos e sociais e apresentavam várias alterações de acordo com os 
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níveis de testosterona no organismo. Quando Wallen (1972) concluiu que a manifestação do 

comportamento agressivo era potencializada pela presença de andrógenos, e que tanto o 

comportamento agressivo e de dominância também era de grande influência desse hormônio 

quando o animal residente estava em seu próprio território (home-cage), ou seja, seu ninho. 

 A maioria dos estudos que são feitos com os ASS são direcionados à agressão entre os 

machos (CLARK, 2003). A manifestação desse comportamento agressivo pode ser 

quantificada por meio do paradigma do residente-intruder (HERNDERSON& CLARK, 

2003), onde as investidas do rato que está em seu ninho (residente) é medida sistematicamente 

pelo observador contra o rato intruso. 

 Porém os efeitos dos ASS no organismo estão diretamente ligados a fatores como sexo 

e espécie e de qual substância/dose foi administrada (CLARK, 2003 & CUNNINGHAM, 

2013). De fato ocorre um aumento na agressividade dos ratos que foram administrados 

proprionato de Testosterona em doses suprafisiólogicas durante um determinado período, 

comparado com grupos controle e os ratos tratados com Decanoato de Nandrolona e 

Stanozolol, não houveram diferenças e esses resultados são tanto em estudos os quais os ratos 

são provocados (tail-pinch) quanto em ambientes que apenas foram tratados com Proprionato 

de Testosterona sem serem provocados (BREUER et al., 2001 & MCGINNIS et al., 2002). 

Porém Clark (2003) acha importante especular as diferenças dos compostos, como Decanoato 

de Nandrolona e Propionato de Testosterona devido as diferentes composições e na forma 

como age nos receptores tanto de estrógenos como de andrógenos, reduzindo assim o balanço 

entre os mediadores de sinalizadores dos receptores de ambos (MCGINNIS et al., 2002). 

 Outro fator crucial para a manifestação do comportamento agressivo no animal é o 

ambiente (MCGINNIS & FARELL, 2003). Os ratos adolescentes que foram submetidos ao 

tratamento dos ASS se manifestaram mais agressivos a ratos com a mesma estrutura física 

(peso e idade), quando estavam em sua própria gaiola (MCGINNIS & FARELL, 2004), 

reforçando assim as conclusões de Barfield (1972) de que quando estão sendo testados em 

gaiolas neutras ou do oponente os níveis de agressão são mais baixos (MCGINNIS & 

FARELL, 2003). 

 Esses experimentos apontam para uma reflexão de que a agressão não estaria apenas 

ligada ao fato de se ter altos níveis de ASS no organismo, eles podem sim influenciar o 

sistema nervoso e também alterar as repostas a variados estímulos sensoriais e sociais, 

mostrando assim que o ambiente em que o indivíduo está inserido e suas experiências 

passadas também influenciam as manifestações do comportamento agressivo (LUMIA, 

http://www.linguee.com.br/portugues-ingles/traducao/propionato.html
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MCGINNIS, 2010; KLÖTZ et al. 2006; KANAYAMA, HUDON, POPE, 2009) e isso não se 

aplica somente a animais mas também a estudos com humanos (LUMIA, MCGINNIS, 2010). 

 

1.2. O Decanoato de nandrolona e comportamento 

 

O Decanoato de Nandrolona (DN) é um dos principais representantes dos ASS. Ele 

está classificado como Classe II dentro dos grupos dos ASS (FINESCH et al. 2015). O DN é 

tanto usado para fins medicinais como no tratamento de queimaduras, radio terapia e para 

várias formas de anemias e até mesmo HIV (PARDRIGDE,1986 apud FINESCH et al. 2015; 

et al. WRIGHT, 1996), como também é utilizada de forma abusiva devido ao fato de facilitar 

um aumento de massa muscular mais rapidamente, é utilizada por atletas e adolescentes 

(FINESCHI et al 2014; LUMIA, MCGINNIS, 2010). 

Existem vários dados que sugerem que o Decanoato de Nandrolona (DN) aumenta o 

comportamento agressivo, mas também existem dados que mostram que não há um aumento 

no comportamento agressivo quando ela foi utilizada e isso seria por conta das diversas 

metodologias que são aplicadas em cada estudo (FINESCHI et al 2014). 

 Além dessa dicotomia presente do efeito do comportamento agressivo do Decanoato 

de Nandrolona, existem dados que mostram a influência desde no comportamento de 

dominância quando DN é utilizado por longos períodos quando o rato é provocado ou está em 

uma situação onde é necessário a manifestação do comportamento de dominância (FAHLKE 

& LINDQVIST, 2005). 

 

1.3 A influência do ambiente no comportamento e o enriquecimento ambiental (EA) 

 

 Desde longa data podemos observar estudos da Psicologia Comportamental na 

influência do ambiente no desenvolvimento do comportamento no organismo. Podemos 

observar essa preocupação quando o Behaviorismo Radical de Skinner (1963) vai propor a 

ideia do comportamento operante e a forma a qual um comportamento é 

aprendido/desenvolvido. 

 Os animais que são utilizados em laboratório não estão em seu habitat natural. Numa 

tentativa de trazer uma melhora no confinamento desses animais e poder tentar trazer um 

pouco do ambiente natural desses para as gaiolas dos biotérios idealizou-se o Enriquecimento 
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Ambiental (EA). O EA consiste em manter o animal confinado dentro da gaiola buscando 

trazer uma proximidade do ambiente natural desses animais, possibilitando a manifestação do 

comportamento específico daquela determinada espécie. Busca-se promover a estimulação 

sensorial, cognitiva e motora (NITHIANANTHARAJAH & HANNAN,2006; et al 2000, 

CAGE). 

 O EA pode ser dividido em vários tipos, por exemplo: Físico, Sensorial e Social. O 

Enriquecimento Físico se embasa em estratégias que envolvam modificações estruturais 

como: aumento do espaço físico da gaiola para permitir que o animal se exercite, brinque e 

explore. Esta estimulação permite que o animal tenha algum controle sobre o ambiente 

(SIMPSON & KELLY, 2011). No caso de ratos poderia ser feito com túneis de plásticos, 

objetos para roer, etc. O Enriquecimento Social estaria ligado ao animal ter parceiros de 

gaiola onde possa obter constante interação. Em situações em que o animal deva ficar 

sozinho, é útil fazer um EA físico. Há autores que defendem que o melhor seria a interação 

tanto social quanto física (JOHANSSON & OHLSSON,1996). 

Já o EA sensorial está ligado à estimulação visual, olfatória, tátil. Para esse tipo de EA 

é sugerido, por exemplo, um som ambiente que pode gerar uma melhoria reprodutiva e 

melhoria na sensibilidade dos ratos a barulhos repentinos (et al 1996, NCR apud BAUMANS, 

2005). 

Simpson e Kelly (2011) vão dizer que os efeitos do EA sobre o comportamento vão 

ser definidos como inconsistentes e que deveriam ser descritas as variáveis e a duração do 

tempo o qual o animal foi exposto ao ambiente, o tipo de EA, a idade do animal, a raça e o 

sexo do mesmo e como foi feito o uso dos animais do grupo controle. Na literatura temos 

relatos de diversos efeitos do EA tanto no comportamento dos animais quanto efeitos 

neuroquímicos (SIMPSON & KELLY, 2011). Dentro das alterações comportamentais 

observadas em diversos, os ratos que passaram pelo EA teriam um melhor desempenho no 

processo de habituação a um ambiente novo com um determinado tempo de exposição ao 

ambiente (entre períodos de 4 a 13 semanas), e uma menor atividade exploratória quando 

testados em teste de Campo Aberto e Labirinto Elevado (BRENES et al., 2008, 2009; 

VARTY, 2000 ; ZIMMERMANN, 2001). Esses dados sugerem, segundo Simpson e Kelly 

(2011), após o estudo feito por (ZIMMERMANN, 2001), que o EA mostrou que no teste de 

Campo Aberto o “desejo” de explorar entra em conflito com seus medos e esse medo é 

reduzido quando o animal EA. Essa redução leva a uma habituação mais rápida em novos 
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ambientes, e se habituar com maior eficiência significa uma melhora no processamento de 

informações e maior capacidade de copiar habilidades (SIMPSON & KELLY,2011). Essas 

manifestações estariam diretamente relacionadas ao tempo de exposição ao EA e a idade a 

qual esse animal foi submetido a ele. 

Além das alterações no comportamento exploratório levantados pela literatura também 

podemos observar alterações relevantes no sistema endócrino quando se expõe o animal ao 

EA e até mesmo na manifestação do comportamento agressivo (MARASHI, 2001). Marashi 

et al. (2003) em seu estudo buscando entender os efeitos das diferentes formas de EA no 

sistema endócrino, imunológico e no comportamento observou que as duas formas de EA 

usado por ele causou um aumento acentuado no nível de agressividade. Esse aumento da 

agressividade poderia estar relacionado ao fato dos animais submetido ao EA começarem a 

defender o seu território como uma forma de defender todos aqueles recursos presentes num 

EA comparado a um ambiente padrão (MCGREGOR & AYLING, 1990), e até mesmo o 

tamanho da caixa pode influenciar na manifestação do comportamento agressivo (VAN LOO, 

2001). 

Visto que ocorrem alterações comportamentais significativas em ratos submetidos ao 

uso crônico de Nandrolona, pretendemos nesse estudo averiguar como se dariam essas 

alterações comportamentais na manifestação do comportamento agressivo sob a perspectiva 

da influência ambiental. 
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2.0 OBJETIVO 

 

O objetivo desse estudo foi averiguar os efeitos do uso crônico de Decanoato de 

Nandrolona no comportamento sob a influência do Enriquecimento Ambiental, buscando 

encontrar quais alterações no organismo estão associadas ao uso de suplementação dessa 

substância específica. 
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3.0 Materiais e Métodos 

 

Foram utilizados 48 Wistar machos, com quatro meses de vida, pesando entre 350 e 

450 g. Os ratos foram mantidos no biotério da Universidade Federal Fluminense, Campus 

Universitário de Rio das Ostras, com temperatura controlada (25 ± 1 ºC) e com ciclo claro-

escuro artificial (luzes acesas 07h00 - 19:00), sendo cada grupo do experimento dividido em 

oito caixas roedor padrão e oito caixas com características enriquecidas, cada uma com quatro 

animais. Os mesmos foram alimentados com ração padrão e água ad libitum. Todo o 

experimento foi realizado no Laboratório de Neurociências e Comportamento em 

conformidade com as leis brasileiras para uso científico de animais. 

 

3.1 Desenho experimental 

 

Para o desenvolvimento experimental desse estudo, os ratos foram divididos em dois 

grupos por características ambientais distintas, um grupo composto de 16 animais, 

enriquecido, logo após o início do tratamento com Nandrolona ou Veículo. O segundo grupo 

ambiente padrão composto de 16 animais, mantidos no modelo de confinamento padrão e um 

terceiro grupo ratos intrusos, composto de 16 animais, utilizados para formar o grupo de ratos 

intrusos. Os ratos intrusos, não foram submetidos a nenhum tipo de tratamento ou veículo, 

eles foram criados em caixas ambiente padrão apenas para serem os oponentes dos grupos 

descritos no teste comportamental. Cada um dos três grupos foram compostos por dezesseis 

animais divididos em quatro caixas por grupo, cada uma com quatro animais.  

Dentro dos grupos, os animais foram divididos em subgrupos Controle e Tratados, 

cada um totalizando oito animais por grupo de características ambientais descritas no 

parágrafo anterior. O grupo T, composto por 16 animais submetidos, após completarem 

quatro meses de vida, ao uso crônico de decanoato de nandrolona (Deca Durabolin 50 mg.mL 

Schering Plough) na dose de 10 mg.Kg-1 de peso corporal, por via intramuscular na 

musculatura do membro pélvico alternando os lados, uma vez por semana durante o período 

de 10 semanas. Os animais dos dois grupos controles receberam, também por via 

intramuscular, injeção de veículo (Óleo de amendoim com 10 % álcool benzoico) pelo mesmo 

período e respeitando o peso corporal por dose (VARGAS, 2013) 
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Após as dez semanas de tratamento os animais foram isolados numa caixa ambiente 

padrão pelo período de dez dias e sem qualquer tipo de limpeza na caixa, sabendo que o rato é 

por natureza um animal territorialista e a territorialidade é manifestada por sinais olfativos, 

esse isolamento busca que o animal se habitue nela e a faça como residência e que defenda 

seu território (Home-Cage). Cada residente foi mantido em uma caixa com um espaço de 

cerca de meio metro quadrado sem qualquer contato com outro animal, já que a agressão 

ofensiva é uma forma altamente ativa de comportamento e requer espaço suficiente para sua 

plena expressão.  

 

Figura 1 – Aplicação de DN do Rato 1 Ambiente Enriquecido.  

 

Nota: Injeção intra-muscular no membro posterior esquerdo do animal do grupo tratado com DN e em 

caixa de Enriquecimento Ambiental (animal 3). 

 

Figura 2 - Organograma do desenho experimental. 

 

 

 

 

3.1.1 Enriquecimento ambiental  

 

 Para a montagem das caixas dos grupos de Enriquecimento Ambiental foram 

utilizados três caixas de polietileno roedor padrão interligadas por um cano PVC sendo 

divididos em três ambientes distintos. O primeiro era seu ambiente de casa onde a caixa foi 

coberta por serragem e colocado uma estrutura de PVC para que os animais pudessem ser 

abrigados e a mesma foi pintada de preto visto que esses animais têm a preferência por um 
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ambiente com menos luz. O segundo ambiente foi composto por pedra misturado com areia e 

pintados de azul. O terceiro ambiente foi caracterizado por uma porção de areia no fundo da 

caixa uma área com agua para os animais interagirem e folhas secas. 

 

3.1.2 Teste comportamental 

 

Os testes comportamentais tiveram a primazia de serem feitos no período da noite. 

Embora a agressão possa ocorrer em qualquer momento do dia, o período da noite foi 

preferenciado pelo fato desses animais terem o hábito noturno. 

Os testes tiverem a duração de 10 minutos após a primeira manifestação ofensiva dos 

animais e quando não ocorreu foi estipulado uma janela de no máximo 20 minutos por 

animal. O tempo de 10 minutos é o suficiente para a manifestação de todos os 

comportamentos agressivos e os 20 minutos o suficiente para observar todos os 

comportamentos sociais, quando a agressividade não foi apresentada. Os animais tiveram 

duas experiências de confronto no intervalo de dois dias (48 h) de um confronto para o outro. 

Todos os confrontos foram gravados e armazenados para análise por meio do programa 

BORIS (BORIS software, Torino, Piemonte, ITA, 2016). 

 Foram mensuradas as cegas a latência e frequências dos seguintes comportamentos: 

Chase (perseguição do rato residente ao intruso); Social Exploration (Caraterizado pelo 

reconhecimento do animal intruso sem interação ano-genital); Ano-Genital Sniffing 

(Reconhecimento ano-genital); Keep Down (quando os ratos residentes matem o rato intruso 

em baixo dele); Rearing; Submisse Posture (quando o rato residente fica em postura submissa 

ao intruso) e Rest or Inactivity (inatividade dentro da caixa). 

 

Figura 3 – Resident Intruder. 

 

Nota: Animal do grupo intruso e animal tratado e em caixa de Ambiente Enriquecido (rato 1) 
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3.3 Análise estatística 

 

Os resultados obtidos por meio da análise comportamental foram submetidos ao 

ANOVA-two-way. Foram aplicados two-way-ANOVA para comparar as latências dos 

comportamentos apresentados em animais que utilizaram Deca Durabolin com os animais 

Controles. Os fatores foram analisados enquanto independentes entre si, como também foram 

averiguadas interações para cada comportamento alvo dentre eles: (1) Chase, (2) Genital 

Sniffing,(3) Social Exploration,(4) Rest or Inactivity, (5) Dominance Posture , (6) Submisse 

Posture. 

 

4.0 Resultados 

 

Chase: 

Uma two-way anova foi conduzida para verificar o efeito do uso de substância e do 

tipo de caixa sobre a duração do comportamento de Chase. Não foram detectadas diferenças 

significativas within-groups para tipo de caixa [F(gl=1)=,001, p=,980, ƞ²=,00], nem para 

substância [F(gl=1)=,001, p=,980, ƞ²=,00]. Os resultados podem refletir a falta de observações 

em uma ou mais condições, como podemos observar na estatística descritiva na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Variável dependente: Chase. 

Caixa Substância Média Erro padrão da média N 

Padrão 

Veiculo 0,000 0,0000 7 

DN 317,875 899,0863 8 

Total 169,533 656,5998 15 

Enriquecida 

Veiculo 306,375 866,5594 8 

DN 0,000 0,0000 8 

Total 153,187 612,7500 16 

Total 

Veiculo 163,400 632,8455 15 

DN 158,938 635,7500 16 

Total 161,097 623,6915 31 

Nota: A Tabela 1 mostra a média de tempo (segundos) do comportamento de Chase entre os grupos 

por tipo de ambiente  
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Para o efeito between-groups ou interação entre fatores – substância Decanoato de 

Nandrolona e tipo de caixa – também não foram observadas diferenças significativas 

[F(gl=1)=1,861, p=,184, ƞ²=,06]. Valores para os intercepto, erro e demais informações estão 

dispostas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Variável dependente: Chase. 

Origem 

Tipo III Soma 

dos 

Quadrados 

Gl 
Quadrado 

médio 
F Sig. 

Eta parcial 

quadrado 

Modelo 

Corrigido 
754763,960a 3 251587,987 0,622 0,607 0,065 

Intercepto 752501,086 1 752501,086 1,861 0,184 0,064 

Caixa 255,379 1 255,379 0,001 0,980 0,000 

Substância 255,379 1 255,379 0,001 0,980 0,000 

Caixa Substância 752501,086 1 752501,086 1,861 0,184 0,064 

Erro 10914968,75 27 404258,102    

Total 12474250,00 31     

Total corrigido 11669732,71 30     

*a.R Quadrado=0,65 (R Quadrado Ajustado = 0,039) 

 

Genital-Sniffing:  

 

Uma two-way anova foi conduzida para verificar o efeito do uso de DN e do tipo de 

caixa sobre a duração do comportamento de Genital-Sniffing. Foram detectadas diferenças 

significativas within-groups para caixa Enriquecida visto a presença de um eta quadrado (ƞ²) 

com um valor bem expressivo no grau de interação com o ambiente [F(gl=1)=5,986, p=,021, 

ƞ²=,181], e nenhuma diferença significante para substância [F(gl=1)=,094, p=,761, ƞ²=,003]. 

Os resultados podem as observações em uma ou mais condições, como podemos observar na 

estatística descritiva na Tabela 3.  
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Tabela 3- Variável dependente: Genital Sniffing. 

Caixa Substancia Média Erro Padrão da Média N 

Padrão 

0,0 134528,714 73931,1051 7 

1,0 177200,375 84813,8256 8 

Total 157286,933 80154,5213 15 

Enriquecida 

0,0 127241,875 51016,7173 8 

1,0 70230,250 41984,1665 8 

Total 98736,063 53888,1133 16 

Total 

0,0 130642,400 60481,4143 15 

1,0 123715,313 85034,4312 16 

Total 127067,129 73040,2471 31 

Nota: A Tabela 3 mostra a média de tempo (segundos) do comportamento de 

Genital Sniffing entre os grupos por tipo de ambiente.  

 

Para o efeito between-groups ou interação entre fatores – substância Decanoato de 

Nandrolona e tipo de caixa – foram observadas diferenças significativas [F(gl=1)=4,556, 

p=,042, ƞ²=,144] para os animais que foram submetidos ao uso crônico de DN, visto que o 

valor ƞ² tem um valor expressivo na interação entre ambiente e DN. Valores para os 

intercepto, erro e demais informações estão dispostas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Variável Dependente Genital Sniffing 

Origem 

Tipo III Soma 

dos 

Quadrados 

Gl 
Quadrado 

médio 
F Sig. 

Eta parcial 

quadrado 

Modelo Corrigido 4,63E+10a 3 1,545E+10 3,668 0,024 0,290 

Intercepto 5,007E+11 1 5,007E+11 0,000 0,000 0,815 

Caixa 2,521E+10 1 2,521E+10 0,021 0,021 0,181 

Substância 3970887456,6 1 397087456,6 5,986 0,761 0,003 

Caixa*Substância 1,919E+10 1 1,919E+10 4,556 0,042 0,144 

Erro 1,137E+11 27 4211339803    

Total 6,606E+11 31     

Total corrigido 1,600E+11 30     

*a R Quadrado = 0,290 (R Quadrado Ajustado = 0,211) 
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Keep Down: 

Uma two-way anova foi conduzida para verificar o efeito do uso de substância e do 

tipo de caixa sobre a duração do comportamento de Keep Down. Não foram detectadas 

diferenças significativas within-groups para tipo de caixa Enriquecida [F(gl=1)=, 333, p=,569, 

ƞ²=,012], porém nenhuma diferença para substância [F(gl=1)=,3,480, p=,0,73, ƞ²=0,114]. Os 

resultados podem refletir a falta de observações em uma ou mais condições, como podemos 

observar na estatística descritiva na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Variável dependente: Keep Down. 

Caixa Substância Média Erro padrão da Média N 

Padrão 

Veiculo 5382,857 6716,8680 7 

DN 27894,625 44232,6032 8 

Total 17389,133 33656,1794 15 

Enriquecida 

Veiculo 12789,875 15156,5295 8 

DN 34008,125 43221,1460 8 

Total 23399,125 33151,5424 16 

Total 

Veiculo 9333,267 12199,4317 15 

DN 30951,375 42364,7921 16 

Total 20491,000 32976,4240 31 

Nota: A Tabela 5 mostra a média de tempo (segundos) do comportamento de 

Keep Down entre os grupos por tipo de ambiente  

 

  

Para o efeito between-groups ou interação entre fatores – substância*tipo de caixa – 

também não foram observadas diferenças significativas [F(gl=1)=,003, p=,956, ƞ²=,00]. 

Valores para os intercepto, erro e demais informações estão dispostas na Tabela 6. 
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Tabela 6- Variável dependente: Keep Down. 

Origem 
Tipo III Soma dos 

Quadrados 
Gl 

Quadrado 

médio 
F Sig. 

Eta parcial 

quadrado 

Modelo 

Corrigido 
3972461126a 3 1234153709 1,248 0,312 0,122 

Intercepto 1,238E+10 1 5,007E+11 11,668 0,002 0,302 

Caixa 3530012606,0 1 353001606,0 0,333 0,569 0,012 

Substância 3692745168 1 3692745168 3,480 0,073 0,114 

Caixa*Substância 3230984,587 1 3230984,587 0,003 0,956 0,000 

Erro 2,865E+10 27 1061143525    

Total 4,564E+10 31     

Total corrigido 3,262E+10 30     

*a R. Quadrado = 0,122 (R Quadrado Ajustado = 0,211) 

 

Rearing: 

Uma two-way anova foi conduzida para verificar o efeito do uso de substância e do 

tipo de caixa sobre a duração do comportamento de Rearing. Não foram detectadas diferenças 

significativas within-groups para tipo de caixa [F(gl=1)=1,226 , p=,278, ƞ²=0,43], nem para 

substância [F(gl=1)=,037, p=,850, ƞ²=0,01]. Os resultados podem refletir a falta de 

observações em uma ou mais condições, como podemos observar na estatística descritiva na 

Tabela 7.  

 

Tabela 7 – Variável Dependende Rearing. 

Caixa Substância Média Erro padrão da Média N 

Padrão 

Veiculo 681,714 1803,6465 7 

DN 1273,250 3601,2948 8 

Total 997,200 2823,5042 15 

Enriquecida 

Veiculo 306,500 866,9129 8 

DN 0,000 0,0000 8 

Total 153,250 613,0000 16 

Total 

Veiculo 481,600 1344,4385 15 

DN 636,625 2546,5000 16 

Total 561,613 2022,8792 31 

Nota: A Tabela 7 mostra a média de tempo (segundos) do comportamento de 

Rearing entre os grupos por tipo de ambiente. 
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Para o efeito between-groups ou interação entre fatores – substância*tipo de caixa – 

também não foram observadas diferenças significativas [F(gl=1)=,364, p=,551, ƞ²=,001]. 

Valores para os intercepto, erro e demais informações estão dispostas na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Variável Depedente Rearing. 

Origem 
Tipo III Soma dos 

Quadrados 
Gl 

Quadrado 

médio 
F Sig. 

Eta parcial 

quadrado 

Modelo 

Corrigido 
7196322,43a 3 2398774,142 0,560 0,646 0,059 

Intercepto 9875736,554 1 9875736,554 2,307 0,140 0,079 

Caixa 5247459,727 1 5247459,727 1,226 0,278 0,043 

Substância 156887,589 1 156887,589 0,037 0,850 0,001 

Caixa*Substância 1557317,796 1 1557317,796 0,364 0,551 0,013 

Erro 115564880,9 27 4280180,775    

Total 132538884,0 31     

Total corrigido 122761203,4 30     

*a R Quadrado = 0,059 (R Quadrado Ajustado = 0,046) 

 

Rest or Inactivity: 

 

Uma two-way anova foi conduzida para verificar o efeito do uso de substância e do 

tipo de caixa sobre a duração do comportamento de Rest or Inactivity. Não foram detectadas 

diferenças significativas within-groups para tipo de caixa [F(gl=1)=,017, p=,897, ƞ²=0,001], 

nem para substância [F(gl=1)=,012, p=,914, ƞ²=,00]. Os resultados podem refletir a falta de 

observações em uma ou mais condições, como podemos observar na estatística descritiva na 

Tabela 9. 

Para o efeito between-groups ou interação entre fatores – substância*tipo de caixa – 

também não foram observadas diferenças significativas [F(gl=1)=,069, p=,914, ƞ²=0,003]. 

Valores para os intercepto, erro e demais informações estão dispostas na Tabela 10. 
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Tabela 9 – Variável Dependente: Rest or Inactivity. 

Caixa Substância Média Erro padrão da Média N 

Padrão Veiculo 723200,000 141714,5876 7 

DN 774238,875 252767,2717 8 

Total 750420,733 203094,3501 15 

Enriquecido Veiculo 741169,750 255600,3235 8 

DN 720223,500 644962,1123 8 

Total 730696,625 474054,0436 16 

Total Veiculo 732783,867 203368,8348 15 

DN 747231,188 474042,3738 16 

Total 740240,548 362922,5299 31 

Nota: A Tabela 9 mostra a média de tempo do comportamento de  Rearing entre os grupos por 

tipo de ambiente. 

 

Tabela 10 – Variável Dependente Rest or Inactivity: 

Origem Tipo III Soma dos 

Quadrados 

Gl Quadrado 

médio 

F Sig. Eta parcial 

quadrado 

Modelo 

Corrigido 

1,449+10a 3 4830705620 0,033 0,992 0,004 

Intercepto 1,691E+13 1 1,691E+13 115,942 0,000 0,811 

Caixa 2508968158 1 2508968158 0,017 0,847 0,001 

Substância 1748679326 1 1748679326 0,012 0,914 0,000 

Caixa*Substância 1,001E+10 1 1,001E+10 0,069 0,765 0,003 

Erro 3,937E+12 27 1,458E+11    

Total 2,094E+13 31     

Total corrigido 3,951E+12 30     

• a R. Quadrado = 0,122 (R Quadrado Ajustado = 0,211) 

 

 

Social Exploration: 

Uma two-way anova foi conduzida para verificar o efeito do uso de substância e do 

tipo de caixa sobre a duração do comportamento de Social Exploration. Não foram detectadas 

diferenças significativas within-groups para tipo de caixa [F(gl=1)=,067, p=,798, ƞ²=0,002], 

nem para substância [F(gl=1)=,2,846, p=,103, ƞ²=0,095]. Os resultados podem refletir a falta 

de observações em uma ou mais condições, como podemos observar na estatística descritiva 

na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Variável Dependente Social Exploration. 

Caixa Substância Média 
Erro padrão da 

Média 
N 

Padrão Veiculo 286058,571 117145,1070 7 

DN 224572,625 66292,3779 8 

Total 253266,067 95324,4682 15 

Enriquecido Veiculo 295899,750 104801,4653 8 

DN 233704,000 113550,2741 8 

Total 264801,875 110336,5543 16 

Total Veiculo 291307,200 106765,0476 15 

DN 229138,313 89945,1451 16 

Total 259220,032 101793,4420 31 

Nota: A Tabela 11 mostra a média de tempo (segundos) do comportamento de social 

exploration entre os grupos por tipo de ambiente. 

 

Para o efeito between-groups ou interação entre fatores – substância*tipo de caixa – 

também não foram observadas diferenças significativas [F(gl=1)=,069, p=,914, ƞ²=,03]. 

Valores para os intercepto, erro e demais informações estão dispostas na Tabela 12. 

 

Tabela 12- Variável Dependente Social Exploration. 

Origem Tipo III Soma dos 

Quadrados 

Gl Quadrado 

médio 

F Sig. Eta parcial 

quadrado 

Modelo 

Corrigido 

3,062E+10a 3 1,021E+10 0,983 0,415 0,098 

Intercepto 2,090E+12 1 2,090E+12 201,320 0,000 0,882 

Caixa 695090902,9 1 695090902,9 0,067 0,798 0,002 

Substância 2,954E+10 1 2,954E+10 2,846 0,103 0,095 

Caixa*Substância 972895,937 1 972895,937 0,000 0,992 0,000 

Erro 2,802E+11 27 1,038E+10    

Total 2,394E+12 31     

Total corrigido 3,951E+12 30     

* a R. Quadrado = 0,098 (R Quadrado Ajustado = 0,002) 

 

Submisse Posture: 

Uma two-way anova foi conduzida para verificar o efeito do uso de substância e do 

tipo de caixa sobre a duração do comportamento de Submisse Posture. Não foram detectadas 
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diferenças significativas within-groups para tipo de caixa [F(gl=1)=1,679, p=,206, ƞ²=0,059], 

nem para substância [F(gl=1)=,352, p=,558, ƞ²=0,013]. Os resultados podem refletir a falta de 

observações em uma ou mais condições, como podemos observar na estatística descritiva na 

Tabela 13. 

Para o efeito between-groups ou interação entre fatores – substância*tipo de caixa – 

também não foram observadas diferenças significativas [F(gl=1)=,352, p=,558, ƞ²=0,013]. 

Valores para os intercepto, erro e demais informações estão dispostas na tabela 14 

Tabela 13 – Variável dependente: Submissive Posture. 

Caixa Substância Média (s) Erro padrão da Média N 

Padrão Veiculo 844,286 117145,1070 7 

DN 2269,625 66292,3779 8 

Total 1604,467 95324,4682 15 

Enriquecido Veiculo 0,000 0,000 8 

DN 0,000 0,000 8 

Total 0,000 0,000 16 

Total Veiculo 394,000 1045,7246 15 

DN 1134,813 4539,2500 16 

Total 776,355 3309,7342 31 

Nota: A Tabela 13 mostra a média de tempo (segundos) do comportamento 

de Submisse Posture entre os grupos por tipo de ambiente. 

 

Tabela 14 – Variavel dependente: Submissive Posture. 

Origem Tipo III Soma dos 

Quadrados 

Gl Quadrado 

médio 

F Sig. Eta parcial 

quadrado 

Modelo 

Corrigido 

27514777,8ª 3 9171592,598 0,822 0,493 0,084 

Intercepto 18724159,88 1 18724159,88 1,679 0,206 0,059 

Caixa 18724159,88 1 18724159,88 1,679 0,206 0,059 

Substância 3923074,360 1 3923074,360 0,352 0,558 0,013 

Caixa*Substância 3923074,360 1 3923074,360 0,352 0,558 0,013 

Erro 301115439,3 27 1,038E+10    

Total 347314749,0 31     

Total corrigido 328630217,1 30     

* a R. Quadrado = 0,084 (R Quadrado Ajustado = 0,018) 
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4.1 Gráficos decanoato de nadrolona x média de tempo (segundos) dos comportamentos 

 

 4.1.1 Média T Keep Down DN 

                                 

 

Legenda: O gráfico 4.1.3 mostra a média de tempo em segundos (s) que os animais tanto Tratado 

quanto Controle no comportamento de Keep Down. 

 

4.1.2. Média T Social Exploration DN 

 

Legenda: O gráfico 4.1.2 mostra a média de tempo em segundos (s) que os animais tanto Tratado 

quanto Controle no comportamento de Social Exploration. 
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 4.1.3. Média T Rest ou Inactivity DN. 

 

Legenda: O gráfico 4.1.3 mostra a média de tempo em segundos (s) que os animais tanto Tratado 

quanto Controle no comportamento de Rest or Inactivity. 

 

4.2 Gráficos de Comportamento: Tipo de Caixa X Comportamento: 

 

4.2.1 Social Exploration por Ambiente 

 

Legenda: O gráfico 4.2.1 mostra a manifestação do comportamento de Social Exploration por tipo de 

ambiente. 
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4.2.2 Keep Down por Ambiente 

 

Legenda: O gráfico 4.2.2 mostra a manifestação do comportamento de Keep Down por tipo de 

ambiente. 

 

4.3 – Gráficos de Variáveis Combinadas X Comportamento: 

 

4.3.1. Gráfico geral das Variáveis Rest or Inactivity: 

 

Legenda: O gráfico 4.3.1 o comportamento de Rest or Inactivity comparando tanto o Ambiente Padrão 

e Enriquecido. 
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4.3.2 Gráfico Geral das Variáveis Social Exploration 

 

Legenda: O gráfico 4.3.2 o comportamento de Social Exploration comparando tanto o Ambiente 

Padrão e Enriquecido. 

 

4.3.3 Gráfico geral das Variáveis Keep Down. 

 

Legenda: O gráfico 4.3.2 o comportamento de Keep Down comparando tanto o Ambiente Padrão e 

Enriquecido. 
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5.0 DISCUSSÃO 

 

Durante o levantamento bibliográfico desse trabalho podemos observar uma grande 

magnitude de variedade presente nas repostas nas diversas metodologias aplicadas em cada 

trabalho. De todos nossos dados levantados podemos observar que a exposição dos animais ao 

uso crônico de DN aumentou com significância relevante os comportamentos de Sniffing no 

ambiente com o enriquecimento ambiental e o uso do DN, que tem como características 

contato menos agressivo e mais social quando se apresenta um rato intruso no seu ambiente.  

Na literatura há evidências de que a presença de DN no organismo aumenta o nível de 

agressividade no animal (et al 1996, LONG), como também há relados de que o nível da 

agressividade do animal teve scores muito próximos do controle não apontando nenhuma 

diferença expressiva (et al. 2001, BREUER and et al. FARRELL, 2003). Por outro lado, há 

também resultados que mostram que a agressividade, mesmo com a administração de DN 

estaria estritamente ligada as influências do ambiente (MCGINNIS,2002).  

 E alguns trabalhos evidencia-se que o uso crônico de DN aumentam as manifestações 

dos comportamentos de dominância em ambientes onde a competitividade era necessária (et 

al. 2011, LINDQVIST). 

Nesse estudo, os animais submetidos ao Enriquecimento Ambiental obtiveram maiores 

scores nos casos de genital sniffing reforçando assim a ideia que o DN não aumentaria de fato 

o comportamento agressivo, estando de acordo com os estudos de (et al.1993, AEMISCH, et 

al.2013, MESA‐GRESA). Foi observada a maior iniciativa nos comportamentos do tipo 

social, mostrando assim que, para esse grupo de animais, o ambiente não foi decisivo para 

apresentação de comportamento agressivo como foi apresentado nos estudos de (et al.2013, 

MESA‐GRESA, MARASHI 2001, MCGREGOR & AYLING, 1990 ; VAN LOO, 2001) e 

que a Nandrolona não é por si um fator decisivo para o aumento da agressividade. 

Como apresentado nos resultados descritos no capítulo anterior, os outros 

comportamentos que foram avaliados não obtiveram um grande valor significativo para esse 

estudo. O esperado para esse estudo era que ocorresse aumentos dos comportamentos 

agressivos potencializados pelo uso de DN e que os ratos que foram confinados em caixas 

roedor padrão apresentaria uma iniciativa maior para o uso de comportamentos de uma maior 

dominação perante os ratos que foram mantidos no EA, porém isso não foi confirmado. 
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6.0 Conclusão 

Esse estudo não teve um número de animais (n) em uma quantidade significativa, 

porém alguns resultados foram significativos para essa amostra.  

Com esse estudo podemos concluir que os animais expostos ao uso crônico de DN 

tiveram uma maior manifestação de comportamentos sociais que os animais controle nos 

ambientes enriquecidos, como em alguns estudos apresentados ao longo de trabalho (et 

al.2013, MESA‐GRESA, MARASHI 2001, MCGREGOR & AYLING, 1990; VAN LOO, 

2001). Talvez com uma amostra (n) de animais maiores poderíamos ter um resultado mais 

expressivo, todavia podemos observar uma tendência de comportamentos de Genital Sniffing 

e que podem ser oriundos da influência do DN e do EA no organismo. Para confirmação 

destes resultados faz-se necessário estudos futuros. 
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