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Resumo 

No condicionamento de medo ao contexto em descontinuidade temporal 

(CMC-5s) a associação entre o contexto e o estimulo aversivo é feita de forma 

descontinua no tempo, com um intervalo de 5s entre os estímulos. Esta tarefa se 

distingue do condicionamento de medo ao contexto (CMC), no qual os estímulos se 

sobrepõem, por necessitar da integridade do córtex pré-límbico (PL). Como a 

nicotina (NIC) tem demonstrado facilitar o aprendizado de tarefas hipocampo 

dependentes e a associação em descontinuidade temporal, como o 

condicionamento de traço ao som, bem como o próprio CMC, ela também poderia 

favorecer o aprendizado dessa tarefa. O objetivo do presente trabalho foi analisar se 

a administração de nicotina afeta a aquisição ou a evocação do CMC-5s nas 

mesmas doses que afeta o CMC. Para isso, ratos Wistar machos com 3 meses de 

idade receberam Salina (SAL) ou NIC nas doses de 0,1, 0,4 e 1,0 mg/kg (n = 8 por 

grupo para Experimento 1 e n = 13 por grupo para os Experimentos 2 e 3) 15 min 

antes do treino no Experimento 1. No Experimento 2 a NIC foi administrada tanto 

antes do treino como antes do teste. No Experimento 3 a NIC foi administrada 

apenas na dose de 0,4 mg/kg antes do teste. O treino do CMC consistiu em colocar 

o animal em uma câmara de condicionamento. Ao final de 5 min de exploração foi 

administrado um choque nas patas de 0,8 mA por 1s. No treino do CMC-5s, ao final 

dos 5 min o animal foi retirado por 5 s do contexto e recebeu choque imediatamente 

ao retornar. Quarenta e oito horas após, na sessão de teste, foi permitido ao animal 

ficar no contexto por 5 min no Experimento 1 e 15 min nos Experimentos 2 e 3. 

Nestes dois últimos experimentos, uma segunda sessão de teste, 24 h após a 

primeira também ocorreu e teve duração de 5 min. Para verificar os efeitos de grupo 

(Nic 0,1, Nic 0,4, Nic 1,0 mg/kg ou SAL) e tempo (minuto a minuto) sobre uma 

medida contínua de freezing em 5 momentos diferentes, procederam-se análises de 

Generalized Estimating Equations (GEE), seguidas de teste post hoc LSD quando 

necessário. A significância assumida foi de 0,05. O GEE reportou que a 

administração pré-treino de 0,4 mg/kg de NIC prejudicou o CMC, mas não o CMC-

5s. A administração pré-treino e pré-teste de 0,4 e 1,0 mg/kg de NIC melhorou tanto 

o CMC como o CMC-5s nos primeiros minutos, mas prejudicou nos últimos minutos. 

Entretanto, o CMC foi prejudicado no grupo NIC 1,0, enquanto que o CMC-5s no 

grupo 0,1. A administração pré-treino e pré-teste também retardou a extinção 
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quando utilizado o CMC, mas não o CMC-5s. A administração pré-teste de 0,4 

mg/kg de NIC facilitou o aprendizado do CMC e do CMC-5s. Estes resultados 

sugerem que a administração aguda de NIC afeta as tarefas de forma diferente, e 

que a inserção de um intervalo de descontinuidade temporal modificaria a 

neurobiologia do CMC no que se diz respeito a sinalização de NIC.  
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Abstract  

A task called contextual fear conditioning with temporal discontinuity (CFC-5s) 

was developed in our lab. In this task, the association between the context and the 

aversive stimulus is done discontinuously in time, with a 5s interval between the 

stimuli. This task differs from contextual fear conditioning (CFC), in which stimuli to 

be associated overlap. It also differs from CFC because it requires the integrity of the 

pre-limbic cortex (PL) to occur. Because nicotine (NIC) has been shown to facilitate 

the learning of hippocampal dependent tasks and other associations done 

discontinuously in time, such as trace fear conditioning, as well as CFC itself, it could 

also facilitate the learning of CFC-5s, and so in a different manner, as a dose-

dependent manner, from CFC. The aim of the present study was to analyze whether 

acute NIC administration affects the acquisition or retrieval of CFC-5s at the same 

doses that affects CFC. For this, male Wistar rats at 3 months-old received saline 

(SAL group) or NIC at doses of 0.1, 0.4 and 1 mg / kg 15 min before training session 

in Experiment 1; 15 min before training and test sessions in Experiment 2 or 15 min 

before test session in Experiment 3. The latter only used the intermediate dose of 

NIC (0.4 mg / kg). Independent groups of animals were trained in CFC or CFC-5s 

tasks. The CFC training consisted of placing the animal in the context for 5 min 

deliverying a footshock at the end. The CFC-5s training consisted of placing the 

animal in the context for 5 min, to remove it from the context for 5 seconds, and then 

replace it in the context delivering an immediate footshock. In test sessions, animals 

were allowed to stay in the context for 5 minutes in Experiment 1 and 15 minutes in 

Experiments 2 and 3 and freezing responses were used as the conditioned 

response. Data were analyzed by Generalized Estimating Equations (GEE) followed 

by LSD post hoc test when necessary. Pre-training NIC administration impaired CFC, 

but not CFC-5s. Pre-training and pre-testing NIC administration improved both CFC 

and CFC-5s in the first minutes, but impaired in the last one. However, each task was 

impaired by different NIC doses. Pre-training and pre-testing NIC administration also 

delayed the extinction of CFC, but not CFC-5s. Pre-testing NIC administration 

facilitated both tasks. These results suggest that acute administration of NIC affects 

the tasks differentially and then that the insertion of a time interval modifies the 

neurobiology of CFC.  



1 
 

1.Introdução 

1.1 Memória 

Dentro da Neurociência, pode-se estudar as diferentes formas de aprender, 

reter, armazenar e recuperar as informações obtidas ao longo da experiência 

vivenciada (Gabrielli 1998; Milner e Kandel, 1998). Por meio de diversos estudos, 

chegou-se ao consenso de que existem múltiplos sistemas de memória de longo 

prazo: a memória declarativa e a memória não-declarativa (Squire, 2004; Milner e 

Kandel, 1998; Squire, 2009; Dickerson e Eichenbaum, 2010).  

A memória declarativa é aquela em que é possível se recordar de forma 

consciente de fatos e eventos autobiográficos. Ela pode ser dividida em duas 

categorias: episódica e semântica (Moscovitch e Rosenbaum, 2006; Dickerson e 

Eichenbaum, 2010; Squire, 2004). A memória episódica trata-se da memória 

relacionada ao armazenamento de eventos pessoais. Por exemplo, a capacidade de 

descrever o que comeu no jantar do dia anterior depende da capacidade da 

memória episódica (Moscovitch e Rosenbaum, 2006; Dickerson e Eichenbaum, 

2010; Brewin, 2014). Já a memória semântica refere-se ao conhecimento de fatos, 

características de objetos, conceitos e vocabulário, ou seja, ela é mais ligada ao 

conteúdo ou significado. Saber que uma cadeira costuma ter quatro pernas é um 

exemplo desse tipo de memória (Bayley e Squire, 2008; Dickerson e Eichenbaum, 

2010). A aquisição de habilidades percepto-motoras, hábitos e formas simples de 

condicionamento estão relacionados a outro tipo de memória, a memória não-

declarativa. Dirigir um automóvel é um exemplo desse tipo de memória (Squire e 

Zola, 1996; Squire, 2009; Dickerson e Eichenbaum, 2010).  

Outro tipo de classificação da memória é relacionada a sua duração.  Um 

exemplo a ser considerado é a memória de curto prazo, que permite manter 

acessível de forma temporária uma quantidade pequena de informação (Cowan 

2008).  Já a memória de trabalho seria um conceito que parcialmente se sobrepõe 

ao de memória de curto prazo, mas dá ênfase não a capacidade de armazenamento 

de informações, mas sim à manipulação das informações para resolução de 

problemas. Segundo alguns modelos de funcionamento, ela seria dependente de 

vários componentes (Cowan, 2008).  
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1.2 Condicionamento 

Condicionamento é o ato ou efeito de condicionar, ou seja, a capacidade de 

tornar algo dependente de condição. O condicionamento clássico, ou Pavloviano 

(Lidou, 2000; Maren, 2001), chamado assim por conta do seu descobridor, Ivan 

Pavlov, consiste basicamente na associação de um estímulo inicialmente neutro, 

chamado de estimulo condicionado (CS, conditioned stimulus, em inglês), a um 

estimulo incondicionado (US, unconditioned stimulus, em inglês). Este último é 

capaz de eliciar determinadas respostas comportamentais, reflexas e/ou fisiológicas 

nos animais. 

Após a associação, o CS é capaz de eliciar respostas fisiológicas 

semelhantes àquelas que originalmente apenas eram eliciadas de forma reflexa pelo 

US (LeDoux, 2000). O US desencadeia respostas relacionadas à proteção ou 

preservação do organismo. Exemplos de US podem ser um alimento ou o cheiro de 

um predador, sendo o primeiro um estímulo apetitivo e o segundo um estímulo 

aversivo. Logo, com a associação, adquirimos a capacidade de antever possíveis 

situações que nos coloquem em perigo (Fanselow, 2016). A importância evolutiva 

deste tipo de condicionamento pode ser inferida pelo fato de que ele ocorre desde 

invertebrados até seres humanos (Fendt e Fanselow, 1998). 

Apesar da apresentação de comportamentos defensivos em situações que 

são capazes de predizer a vinda iminente de um estímulo aversivo ser adaptativo, 

acredita-se que, em seres humanos, disfunções nestes circuitos podem resultar em 

comportamentos defensivos não adaptativos, os quais poderiam estar na base do 

desenvolvimento de transtornos de ansiedade (Rothbaum e Davis, 2003). 

Em ratos, o paradigma padrão para se estudar condicionamento de medo é 

feito geralmente em uma câmara de condicionamento. Nesta, um CS neutro, como 

uma luz ou um som, é apresentado e, em seguida, recebe-se um US aversivo, como 

um choque nas patas.  Se houver a sobreposição entre a apresentação do CS e a 

apresentação do US o esquema é conhecido como condicionamento de retardo 

(Philips e Ledoux, 1992, Kutlu e Gould, 2014, Gould 2004, Elias e Gould, 2010). 

Quando se utiliza um som como CS, este pode ser também chamado de 

condicionamento de medo ao som. Além disso, pode-se ocorrer a associação entre 

CS e US mesmo quando há um intervalo de descontinuidade temporal entre eles. 
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Ou seja, quando o CS termina antes do início do US. Este tipo de condicionamento é 

denominado de condicionamento de traço (Quinn, 2001). No condicionamento de 

medo de traço utiliza-se um intervalo de traço entre o CS, geralmente um som, e o 

US, geralmente um choque. Este intervalo introduzido entre os estímulos provoca 

uma alteração na forma de aprendizagem do condicionamento, modificando os 

substratos neurobiológicos subjacentes para esta tarefa (Raybuck e Lattal, 2013).  A 

saber, enquanto o condicionamento de retardo parece engajar a amígdala, o 

condicionamento de traço engaja, além da amígdala, o hipocampo e o córtex pré-

frontal medial (Raybuck e Lattal, 2014). 

Em ambos os tipos de condicionamento, avalia-se o que foi retido na memória 

por meio da apresentação apenas do CS em uma sessão chamada de teste, e 

verifica-se a apresentação de respostas condicionadas, como a resposta de freezing 

(congelamento, em português), o aumento na pressão arterial, o aumento da 

frequência cardíaca, a liberação de hormônios e etc.  

O ambiente no qual o CS foi apresentado também adquire a capacidade de 

eliciar estas mesmas respostas condicionadas. Logo, a câmara onde ocorre a 

experiência aversiva também pode funcionar como CS, de forma a eliciar por si só 

as respostas condicionadas. Esta tarefa é chamada de condicionamento de medo ao 

contexto (VanElzakker, 2014).  Diferentemente de um som, o contexto é composto 

por múltiplos componentes (como o chão e as paredes da câmara de 

condicionamento, odores, a luminosidade e etc.) que, em conjunto, são associados 

ao US (Philips e LeDoux, 1992). 

Em nosso laboratório um paradigma de condicionamento traço ao contexto foi 

desenvolvido e testado. Nesta tarefa o CS é temporalmente separado do US, mas é 

apenas utilizado o contexto como CS. Este paradigma foi denominado de 

condicionamento de medo ao contexto em descontinuidade temporal (Santos et al., 

2017). Este procedimento foi realizado da seguinte maneira: os animais exploram a 

câmara de condicionamento por 5 minutos e depois são retirados deste contexto por 

5 segundos e colocados na gaiola de transporte. Os animais treinados neste 

protocolo exibiram altos níveis de freezing apenas no contexto em que receberam o 

choque, e não quando expostos a outro contexto alternativo, mostrando que o 

condicionamento realmente foi específico para o contexto esperado, utilizado como 



4 
 

CS. Nesse estudo, ainda, se verificou que o córtex pré-límbico tem influência sobre 

esse condicionamento, uma vez que, após a inativação temporária da região pela 

administração de muscimol (agonista GABAérgico) houve prejuízo na tarefa. O 

mesmo não ocorreu no condicionamento de medo ao contexto realizado, no qual o 

animal não foi retirado do contexto antes da apresentação do estímulo 

incondicionado (Santos et al., 2017). Isto sugere que as duas formas de 

condicionamento seriam baseadas em substratos neurais parcialmente diferente. 

1.3 Regiões cerebrais envolvidas no condicionamento 

Algumas regiões cerebrais são de suma importância para o aprendizado do 

condicionamento de medo. A amígdala é uma das áreas mais importantes e 

avaliadas no condicionamento de medo ao som e no condicionamento de medo ao 

contexto, sendo crucial para a aquisição e a expressão da resposta de medo (Davis 

1997). O estudo do hipocampo também aparece com grande destaque. Entretanto, 

seu requerimento se faz apenas necessário para a tarefa de condicionamento de 

medo ao contexto (Anagnostaras et al., 1999, Philips e LeDoux, 1992). A lesão da 

amígdala afeta o condicionamento de medo ao contexto e o condicionamento de 

medo ao som, enquanto que lesão no hipocampo causa prejuízo apenas no 

condicionamento de medo ao contexto. Sendo assim, dependendo das 

características do CS (um som ou um contexto) diferentes áreas cerebrais podem 

ser engajadas (Gilmartin e Helmstetter, 2010; Philips e LeDoux, 1992). 

A inserção do intervalo de traço também muda os substratos neurobiológicos 

necessários para a aprendizagem da tarefa. No condicionamento de medo de traço 

ao som a integridade hipocampal é necessária para se ocorrer a aprendizagem, 

enquanto que no condicionamento de retardo ao som não se observa essa 

necessidade (Esclassan et al., 2009b). Outra área cerebral que necessita estar 

íntegra para a aprendizagem do condicionamento de medo de traço, mas não no 

condicionamento de medo de retardo quando utilizado o som como CS é o córtex 

pré-frontal medial. Estudos que realizaram o bloqueio dos receptores NMDA ou 

ativação dos receptores GABA A na região mostraram um prejuízo no aprendizado 

da tarefa de condicionamento de medo de traço (Gilmartin e Helmstetter, 2010). Na 

nossa tarefa de descontinuidade temporal e espacial os animais que receberam a 

infusão de muscimol no córtex pré-límbico também apresentaram menor tempo de 
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freezing quando comparado aos animais do grupo controle, os quais receberam 

apenas infusão de ACSF (liquido Cefalorraquidiano). Isto mostra que o aumento da 

transmissão gabaérgica (inibitória) na região afeta o aprendizado da tarefa. Já 

animais treinados no condicionamento de medo ao contexto, sem descontinuidade 

temporal, não tiveram o aprendizado da tarefa afetado com esta mesma 

manipulação (Santos et al., 2017). 

1.4 Sistema colinérgico e nicotina 

O sistema colinérgico tem se mostrado importante por ter vias que se 

projetam para as áreas necessárias para a aquisição e consolidação do 

condicionamento de medo. Duas vias principais são destacadas: o septo medial 

envia projeções para o hipocampo, enquanto que o prosencéfalo basal para 

amígdala (Placzek et al., 1999; Wilson e Fadel, 2016). Os receptores de acetilcolina 

se dividem em 2 tipos: os muscarínicos e os nicotínicos. Os receptores muscarínicos 

além de ligarem a acetilcolina, também reconhecem a muscarina, um alcaloide que 

está presente em certos cogumelos venenosos. Os receptores muscarínicos 

apresentam baixa afinidade pela nicotina. Eles são receptores metabotrópicos, 

ativando uma via de sinalização intracelular a partir de um ligante. São diferenciadas 

as seguintes subclasses de receptores muscarínicos: M1, M2, M3, M4 e M5 

(Caulfield, 1993). Já os receptores nicotínicos são estruturas pentaméricas e são 

receptores ionotrópicos, possuindo canal iônico dependente de ligante. Todas as 

cinco subunidades que o compõe (alfa, beta, gama, delta épsilon) possuem 

estruturas semelhantes, mas entre cada subtipo pode haver diferenças moleculares. 

Sabe-se que existem 9 tipos de subunidades alfa; 4 tipos de subunidade beta; e 

somente 1 tipo de cada uma das demais subunidades. No SNC (Sistema Nervoso 

Central) as subunidades principais encontradas são a alfa 4, a beta 2 e a alfa 7. Os 

receptores nicotínicos estão espalhados por todo o cérebro, em localização e 

composição molecular variada (Kutlu et al., 2016; Placzek et al., 1999). 

De fato, o sistema colinérgico tem sido relacionado ao aprendizado e à 

memória já há bastante tempo (Bartus et al., 1982). Além disso, na doença de 

Alzheimer, cujo sintoma inicial é a perda de memória, evoluindo para dificuldades de 

linguagem, desorientação e perda das funções corporais, observa-se 

neurodegeneração de neurônios colinérgicos (Bartus et al., 2000). Estes achados 



6 
 

estimularam a investigação dessas vias na memória. Lesões no complexo 

prosencefálico basal ou infusões de antagonistas colinérgicos causam déficits em 

tarefas cognitivas, mostrando o envolvimento do sistema colinérgico nas tarefas de 

memória (Bartus et al., 2000). Trabalhos existentes na literatura que investigaram o 

papel dos receptores muscarínicos na memória mostraram que antagonistas destes 

receptores invariavelmente provocam um prejuízo de desempenho em várias 

tarefas, incluindo o condicionamento de medo ao contexto (Fornari et al., 2000; 

Soares et al., 2006).  

Estudos realizados com administração de nicotina intraperitoneal pré-treino 

em camundongos não alteraram a aprendizagem do condicionamento de medo ao 

contexto ou do condicionamento de medo de retardo, independente da dose 

utilizada (Gould e Wehner, 1999). Quando aplicada pré-treino ou pré-teste ocorreu 

um aumento das respostas de freezing dos animais os quais são aplicados nicotina 

em comparação com animais que receberam salina (Gould e Wehner, 1999; Gould 

2003; Gould e Higgins, 2003; Wehner et al., 2004; Davis e Gould, 2006; Davis et al., 

2006). Gould (1999) testou diferentes doses (0,1, 0,25 ou 0,5 mg/kg) em momentos 

distintos (antes do treino, antes do teste, antes do treino e do teste) do 

condicionamento de medo de retardo ao som e do condicionamento de medo ao 

contexto em camundongos. Os resultados achados foram que os animais que 

receberam 0,5 mg/kg antes do treino e do teste tiveram uma melhora na 

aprendizagem do condicionamento ao contexto, mas não no de retardo. 

Gould e Higgins (2003) repetiram o experimento anterior, mas com 

modificações. Eles usaram doses diferentes (0,05, 0,125, 0,250 e 0,375 mg/kg) e 

realizaram duas sessões de teste: uma 24h após o treino e outra 7 dias após o 

treino. Assim como no primeiro experimento as aplicações antes do treino, antes do 

teste e em ambos os momentos foram mantidas, e os animais utilizados também 

foram camundongos. O resultado obtido foi que as doses de 0,125 e 0,25 mg/kg 

melhoraram o desempenho dos animais no primeiro teste da tarefa de 

condicionamento de medo ao contexto. Este resultado foi obtido quando a 

administração foi realizada tanto antes do treino quanto antes do teste, não obtendo 

resultados significativos quando nicotina foi administrada pré-teste. Quando testados 

7 dias após o treino, os animais administrados com as doses de 0,125 e 0,25 mg/kg 

também melhoraram as respostas de freezing em comparação com o grupo que 
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recebeu salina. As administrações pré-treino ou pré-teste sozinhas não obtiveram 

resultados significativos. 

O condicionamento de traço também foi avaliado com a administração de 

nicotina pré-treino e pré-teste em camundongos. O resultado obtido foi o mesmo em 

relação ao condicionamento ao contexto, ou seja, a nicotina melhorou a resposta de 

freezing dos animais na sessão de teste quando comparado com grupos controle 

(Gould et al., 2004).  

Os estudos com aplicação de nicotina não ficaram restritos apenas as 

injeções pré-treino e pré-teste. Também houve estudos em que a aplicação de 

nicotina foi avaliada na extinção, momento o qual depois de repetidas exposições ao 

CS utilizado no treino o animal começa a apresentar níveis menores de freezing 

quando exposto a ele (Elias et al., 2010; Tian et al., 2011; Kutlu e Gould, 2014). A 

nicotina quando aplicada previamente à sessão de extinção causa prejuízo, ou seja: 

os animais continuam exibindo freezing maior em comparação aos grupos controle. 

Em animais sem aplicação de nicotina o freezing tende a cair conforme sessões de 

extinção são realizadas. Nos experimentos em que a nicotina é aplicada 

previamente as sessões de extinção os animais demoram mais para ter uma 

extinção do ambiente no qual houve o condicionamento e a administração do US, ou 

seja, possuem uma média de freezing maior quando comparado a animais do grupo 

controle (Elias et al., 2010; Tian et al., 2011; Kutlu e Gould, 2014). Kutlu e Gould 

(2015), utilizando camundongos nocautes para receptores nicotínicos observaram 

que o receptor 42 tem grande contribuição na extinção do medo ao contexto. 

Além dos efeitos da nicotina terem sido investigados nas tarefas de condicionamento 

de medo, outros estudos mostram que esta substância também provoca melhora no 

desempenho de tarefas de memória de trabalho nas quais uma informação tem que 

ser temporariamente mantida, enquanto útil para a exibição de um comportamento, 

e depois descartada (Addy e Levin, 2002). Uma síntese do efeito da administração 

da nicotina em tarefas de condicionamento de medo pode ser vista na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Síntese do efeito da administração aguda de nicotina na tarefa de 

condicionamento de medo  

 

Cond.: condicionamento. 
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2. Objetivos 

 

Devido ao fato da nicotina afetar tanto tarefas que envolvem o 

armazenamento temporário de informações, como o condicionamento de traço, bem 

como tarefas que envolvem associações contextuais, como o condicionamento de 

medo ao contexto, o principal objetivo do presente trabalho é verificar se o perfil de 

efeitos da administração aguda de nicotina na aquisição, evocação e extinção da 

tarefa de condicionamento de medo em descontinuidade temporal e espacial 5 

segundos é diferente ao que se observa no condicionamento de medo ao contexto. 

Desta forma pretendemos obter mais evidências que deem suporte a hipótese de 

que a inserção de um curto intervalo de tempo entre a apresentação do CS 

contextual e a apresentação do US modifica os substratos biológicos envolvidos na 

tarefa.  

Apesar dos efeitos da nicotina na aquisição, evocação e extinção já terem 

sido avaliados no condicionamento de medo ao contexto, a maioria dos estudos 

existentes foram realizados em camundongos. Sendo assim, um objetivo secundário 

do presente estudo é estabelecer o perfil de efeitos da administração de nicotina 

aguda na aquisição, evocação e extinção do condicionamento de medo ao contexto 

em ratos. 
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1 Sujeitos experimentais  

Foram utilizados 220 ratos Wistar machos, de 11 semanas de idade no início 

dos experimentos, pesando 250-330g, provenientes do Centro de Desenvolvimento 

de Modelos Experimentais para a Biologia e Medicina (CEDEME, Universidade 

Federal de São Paulo, Brasil). Após sua chegada ao laboratório, os animais foram 

alojados em gaiolas com chão forrado com sabugo de milho, em grupos de 5 

animais cada, com ciclo de claro-escuro de 12 horas (claro, das 7:00 às 19:00) e 

temperatura de 22º C (± 1ºC). Durante todo o experimento os animais tiveram livre 

acesso à água e comida. O Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Universidade 

Federal de São Paulo aprovou o estudo sob o número de protocolo 8928030616.. 

Todos os experimentos foram realizados de acordo com as recomendações da 

Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais para Fins Científicos e 

Didáticos – DBCA e Diretrizes de Prática de Eutanásia do CONCEA, do Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA, Brasil).  

 

3.2 Droga 

A nicotina [Sigma (- – Nicotina, 98-100%)], foi diluída em solução salina 

(0,9%, pH 7,2) estéril, injetada pela via intraperitoneal, no volume de 5 ml/kg, nas 

concentrações de 0,1, 0,4 e 1,0 mg/kg do peso do animal, 15 minutos antes dos 

procedimentos, devido ao fato de que este é o tempo necessário para a nicotina 

alcançar o seu pico de concentração no cérebro do rato (Matta et al., 2006). As 

doses escolhidas foram baseadas em um estudo anterior do grupo de pesquisa 

(dados não publicados), que por sua vez foi adaptado de Domino (2001). 

 

3.3 Aparelhos Experimentais  

A câmara de condicionamento utilizada nas tarefas comportamentais é 

composta por uma caixa acrílica, medindo 30 x 35 x 60 cm. As paredes da caixa são 

pretas, com teto transparente e base formada por hastes metálicas (cada grade com 

0,4 cm de diâmetro, com distância de 1,2 cm uma da outra) conectadas a um 

gerador elétrico (AVS – Projetos Especiais). Uma câmera filmadora acoplada ao teto 
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do compartimento foi usada para registro comportamental. A câmera de 

condicionamento foi limpa com uma solução de 20% de etanol. 

Foram utilizadas duas caixas adicionais, a caixa de transporte 1 e a caixa de 

transporte 2.. A caixa de transporte 1 foi utilizada para manter o animal durante o 

intervalo entre a pré-exposição e reexposição ao contexto na tarefa de 

condicionamento de medo em descontinuidade temporal. Ela era feita de plástico e 

era semelhante à gaiola de alojamento na qual os animais se mantiveram durante 

todo o experimento, com o sabugo de milho da própria gaiola. Esta caixa também foi 

utilizada como caixa de transporte à sala experimental na habituação, no dia do 

treino e no dia do teste 1, em ambas as  tarefas. Uma caixa de madeira branca, com 

tampa superior de abertura lateral e chão forrado com papel foi utilizada como caixa 

de transporte no dia do teste 2. 

 

3.4 Procedimentos Comportamentais: 

Cada procedimento comportamental foi realizado em diferentes grupos de 

animais, sendo apenas a habituação realizada em todos os grupos. 

3.4.1 Habituação – A habituação foi realizada durante os 3 dias 

antecedentes do treino. Os animais foram transportados da gaiola moradia à 

antessala na caixa de transporte 1. Em seguida, permaneceram na caixa de 

transporte 1 por 15 minutos para simular o tempo de espera do animal após receber 

a injeção de nicotina. Após esse período os animais foram levados a sala onde 

estava a câmara de condicionamento e manipulados por 3 minutos para habituação 

ao experimentador e ao local onde a tarefa seria realizada. Esse procedimento se 

faz necessário para simular os procedimentos normais no dia do treino e do teste, 

para que o animal não associe as pistas do transporte ou da sala com à câmara de 

condicionamento. 

3.4.2 Condicionamento de medo ao contexto (CMC) – Na sessão de 

treino os animais foram transportados do biotério à sala experimental na caixa de 

transporte 1. Em seguida, foram colocados na câmara de condicionamento e 

permitidos explorá-la por 5 minutos. No segundo final dos 5 minutos de exposição os 

animais receberam um choque nas patas (0,8mA, 1s), sendo imediatamente 

retirados e transportados até o biotério (ver Figura 1). Na sessão de teste, 48 horas 

após o treino, os animais foram transportados do biotério à sala experimental na 
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caixa de transporte 1 (Teste 1) e colocados novamente na câmara de 

condicionamento por 5 minutos (Experimento 1) ou 15 minutos (Experimento 2 e 3). 

Somente nos Experimentos 2 e 3, 48h após o Teste 1, foi realizado o Teste 2 na 

câmara de condicionamento durante 5 minutos, e os animais foram transportados 

pela caixa de transporte 2. O tempo de freezing, definido como uma completa 

imobilidade do corpo do animal, com ausência de movimentos das vibrissas e de 

farejamentos foi registrado de forma contínua, minuto a minuto durante todo período 

e utilizado como medida de aprendizagem. 

 

Figura 1: Esquema do procedimento realizado no treino do condicionamento de medo ao 

contexto 

 

3.4.3 Condicionamento de medo ao Contexto em Descontinuidade 

Temporal 5 segundos (CMC-5s) – Na sessão de treino os animais foram 

transportados do biotério à sala experimental na caixa de transporte 1 e em seguida, 

pré-expostos a câmara de condicionamento por 5 minutos. Ao final do tempo os 

animais foram retirados da câmara de condicionamento, colocados na caixa de 

transporte 1 por 5s, e então transferidos novamente para a câmara de 

condicionamento. Em seguida receberam um choque imediato (0,8mA, 1s) e foram 

retirados imediatamente após, retornando ao biotério na caixa de transporte 1 (ver 

Figura 2). Quarenta e oito horas após o treino, na sessão de teste, os animais foram 

transportados pela caixa de transporte 1 (Teste 1) e as medidas de freezing 

mensuradas na câmara de condicionamento durante 5 (Experimento 1) ou 15 

minutos (Experimentos 2 e 3). Somente nos Experimentos 2 e 3, 48h após o Teste 

1, foi realizado o Teste 2 na câmara de condicionamento durante 5 minutos, e os 

animais foram transportados pela caixa de transporte 2.   
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Figura 2: Esquema do procedimento realizado no treino CMC-5s 

 

3.5 Experimentos Realizados: 

3.5.1 Experimento 1: Efeitos da administração pré–treino de 

nicotina ou salina sobre as tarefas de CMC e CMC-5s 

Para verificar se a nicotina afeta a aquisição e comparar se afetaria de modo 

diferencial as tarefas de CMC e CMC-5s, salina ou nicotina (0,1, 0,4 ou 1,0 mg/kg 

mg/kg) foram administradas 15 minutos antes do treino (ver Figura 3) de cada 

procedimento comportamental em grupos separados de animais. Quarenta e oito 

horas após o treino foi realizado a sessão de teste, com duração de 5 minutos (n = 8 

por grupo). 

 

 

Figura 3: Esquema indicando o momento da administração de salina ou nicotina no 

experimento 1  

 

3.5.2 Experimento 2: Efeitos da administração pré–treino e pré-

teste de nicotina ou salina sobre as tarefas de CMC e CMC-5s. 

Este Experimento teve como objetivo verificar o efeito da administração de 

nicotina concomitantemente na aquisição e na expressão do condicionamento de 

medo, comparando se os efeitos observados seriam diferentes quando empregado a 

tarefa de CMC e a tarefa de CMC-5s. Nesse experimento procuramos investigar os 

efeitos da nicotina em ratos quando administrada tanto antes do treino como antes 

do teste nas tarefas de CMC e CMC-5s.  Este desenho experimental forneceria 

informações para se verificar se a nicotina aguda poderia promover uma 
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aprendizagem estado dependente, que poderia estar sendo prejudicada nos 

Experimentos 1 e 3, nos quais a administração da droga é feita em apenas um 

momento (aquisição ou evocação), e não em ambos. Para tanto, neste Experimento, 

salina ou nicotina (0,1, 0,4 ou 1,0 mg/kg) foram administradas 15 minutos antes do 

treino e 15 antes do Teste 1 de cada tarefa.  

Além disso, neste Experimento também foi avaliado o efeito da nicotina sobre 

a extinção das tarefas. Para isto, os animais os foram submetidos a sessão de teste 

de 15 minutos de duração, denominada de Teste 1. Quarenta e oito horas após o 

Teste 1 foi realizada outra sessão de teste, denominada Teste 2, com duração de 5 

minutos (ver Figura 4).  

 

 

Figura 4: Esquema indicando os momentos da administração de salina ou nicotina no experimento 2 

 

3.5.3 Experimento 3: Efeitos da administração pré-teste de nicotina 

ou salina sobre as tarefas de CMC e CMC-5s. 

Este Experimento teve como objetivo verificar se a nicotina afeta a evocação 

e comparar se afetaria de modo diferencial nas tarefas de CMC e CMC-5s. A dose 

intermediária de nicotina foi utilizada para avaliar os efeitos da nicotina na evocação 

das tarefas de CMC e CMC-5s. Nestes experimentos grupos diferentes de animais 

(n = 13 por grupo) receberam salina ou nicotina (0,4mg/kg) 15 minutos antes do 

teste de cada procedimento comportamental. 

Além disso, nesse experimento também foi avaliado o efeito da nicotina sobre 

a extinção das tarefas. Para isso os animais os foram submetidos a sessão de teste 

de 15 minutos de duração, denominada Teste 1. Quarenta e oito horas após o Teste 

1 foi realizada outra sessão de teste, denominada Teste 2, com duração de 5 

minutos (ver Figura 5). 

 



15 
 

 

Figura 5: Esquema indicando o momento da administração de salina ou nicotina no 

experimento 3 

 

3.6 Análise estatística 

Para verificar os efeitos do grupo (Nic 0,1; Nic 0,4; Nic 1,0 mg/kg e salina ou 

Nic 0,4 mg/kg e salina) e tempo (minuto a minuto; total de 5 minutos) sobre uma 

medida contínua de freezing procederam-se análises de Generalized Estimating 

Equations (GEE), seguidas de teste post hoc LSD quando necessário. A 

significância assumida foi de 0,05. Somente os 5 primeiros minutos foram 

considerados para análise nas sessões de Teste 1, no qual os animais 

permaneceram por 15 minutos no contexto (Experimentos 2 e 3). 

  



16 
 

4. Resultados 

4.1 Efeitos da administração pré-treino de nicotina ou salina no 

condicionamento de medo ao contexto e no condicionamento de medo 

ao contexto em descontinuidade temporal  

O efeito da administração de nicotina pré-treino no CMC é apresentado na 

Figura 6(a). O modelo de GEE com distribuição Gama e matriz de covariância não 

estruturada, que apresentou melhor ajuste aos dados com base no índice QIC 

(105,43) reportou efeitos significativos do grupo [Wald (3, 28)=11,15; p=0,011] e 

sessão [Wald (4, 112)=19,60; p=0,001] sobre as medidas de tempo de freezing, com 

o grupo Nic 0,4 apresentando menor média de freezing que o grupo Salina (30,8±4,2 

x 45,8±2,9) conforme análise de post hoc LSD (p<0,05). Contudo, não foi observado 

efeito significativo da interação [Wald (12, 112)=17,09; p=0,140]. Efeitos da 

administração de nicotina pré-treino no CMC-5 é apresentado na figura 6(b). O 

modelo de GEE com distribuição Gama e matriz de covariância não estruturada, que 

apresentou melhor ajuste aos dados com base no índice QIC (141,92) não reportou 

efeitos significativos de grupo [Wald (3, 28)=5,33; p=0,150] e interação [Wald (12, 

112)=17,65; p=0,13] sobre as medidas de tempo de freezing. Contudo, foi observado 

efeito significativo da sessão [Wald (4, 112)= 12,70; p=0,010]. 
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Figura 6 - Efeitos da administração de nicotina pré-treino no CMC (a) e no CMC-5s (b). Média de 

freezing em segundos (± erro padrão) em cada minuto. GEE seguido por post hoc de LSD. Em (a) o 

GEE apontou efeito grupo entre Nic 0,4 e Sal, mostrando prejuízo na tarefa pela droga. * Indica p < 

0,05 do grupo Nic 0,4 comparado ao grupo Sal, independente do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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4.2 Efeitos da administração de nicotina ou salina pré-treino e pré-

teste no condicionamento de medo ao contexto e no condicionamento 

de medo ao contexto em descontinuidade temporal  

O efeito da administração de nicotina pré-treino e pré-teste no Teste 1 do 

CMC é apresentado na figura 7(a). O modelo de GEE com distribuição Gama e 

matriz de covariância não estruturada, que apresentou melhor ajuste aos dados com 

base no índice QIC (112,50) reportou efeitos significativos do grupo [Wald (3, 

46)=16,31; p=0,001], da sessão [Wald (4, 184)=23,93; p=0,001] e da interação [Wald 

(12, 184)= 78,25; p=0,001]. O grupo Nic 0,4 (42,22±3,32) apresentou maior nível de 

freezing na média dos 5 minutos do que os grupos Sal (30,63±3,13), Nic 0,1 

(29,67±3,70) e Nic 1,0 (25,53±3,84) com p<0,05 conforme post hoc de LSD (p<0,05). 

No caso da interação, o grupo Nic 0,4 tem média de freezing significativamente 

maior comparado ao grupo Sal (p<0,05) nos tempos 1 (38,62±2,75 x 13,0±3,21) e 2 

(44,38±3,61 x 28,0±4,62). O grupo Nic 1,0 também possui médias de freezing 

significativamente maiores quando comparada ao Sal no tempo 1 (33,08±3,72 x 

13,0±3,21). Já nos tempos 3 (21,83±4,53 x 39,77±3,50), 4 (23,5±4,34 x 36,77±3,98) 

e 5 (24,17±4,22 x 35,62±3,89) estas foram significativamente menores, conforme 

análise de post hoc de LSD (p<0,05). Assim, há maior freezing dos animais 

administrados com nicotina nas doses de 0,4 e 1,0 nos primeiros minutos, porém na 

dose mais alta há queda de desempenho nos minutos finais.  

O efeito da administração de nicotina pré-treino e pré-teste no Teste 2 do 

CMC é apresentado na Figura 7(b). O modelo de GEE com distribuição Gama e 

matriz de covariância não estruturada, que apresentou melhor ajuste aos dados com 

base no índice QIC (254,42) não reportou efeitos significativos do grupo [Wald (3, 

46)= 0,670; p=0,88]. Contudo foi observado efeito significativo da interação [Wald 

(12, 112)=21,33; p=0,460] e sessão [Wald (4, 184)= 26,19; p= 0,001]. O teste post 

hoc de LSD indicou que o grupo NIC 0,4 possuía no tempo 1 média de freezing 

menor que o grupo Nic 0,1 no tempo 3 (p<0,05). Por esta diferença se dar 

pontualmente (em uma comparação) entre tempos diferentes na sessão, se torna 

mais limitada uma interpretação do seu potencial explicativo.  

Efeitos da administração de nicotina pré-treino e pré-teste no Teste 1 do 

CMC-5s é apresentado na figura 7(c). O modelo de GEE com distribuição Gama e 
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matriz de covariância não estruturada, que apresentou melhor ajuste aos dados com 

base no índice QIC (176,97) não reportou efeitos significativos do grupo [Wald (3, 

46)= 5,80; p=0,120]. Contudo, foi observado efeito significativo da interação [Wald 

(12, 112)=25,48; p=0,010] e da sessão [Wald (4, 184)=14,41; p=0,001], com o teste 

post hoc de LSD (p<0,05) indicando que o grupo Nic 0,4 e Nic 1,0 possuíam médias 

de freezing significativamente maiores quando comparadas ao grupo Sal no tempo 1 

(40,76±3,98 e 41,92±5,82 x 26,84±4,71). Já o grupo Nic 0,1 possuiu média de 

freezing significativamente menor quando comparado ao grupo Sal nos tempos 3 

(18,30±5,12 x 32,23±5,20) e 4 (16,84±4,55 x 30,23±5,82), conforme post hoc de LSD 

(p<0,05). Há assim um efeito agudo de melhora da nicotina com as doses maiores 

no início da sessão. Entretanto, com a dose menor o efeito é de piora do 

desempenho nos tempos finais da sessão. Assim, ambas as doses altas e 

intermediárias melhoraram o desempenho de ambas as tarefas no primeiro minuto. 

Todavia, no CMC o prejuízo nos minutos finais foi observado com a maior dose (Nic 

1,0), mas no CMC-5s com a menor (Nic 0,1). Na comparação do efeito da nicotina 

entre as tarefas, considerando-se as doses, estabelecem-se assim semelhanças 

quanto á melhora e diferenças quanto ao prejuízo.  

O efeito da administração de nicotina pré-treino e pré-teste no Teste 2 do 

CMC-5s é apresentado na figura 7(d). O modelo de GEE com distribuição Gama e 

matriz de covariância não estruturada, que apresentou melhor ajuste aos dados com 

base no índice QIC (284,22) reportou efeitos significativos do grupo [Wald (3, 

28)=7,84; p=0,050] e da sessão [Wald (4, 112)=9,28; p= 0,050] sobre as medidas de 

tempo de freezing, com o grupo Nic 0,1 apresentando menores tempos de freezing 

que o grupo Nic 0,4 e Nic 1,0 (13,32±2,26 x 24,10±5,09 e 24,07±5,56) conforme 

análise de post hoc de LSD (p<0,05). Contudo, não foi observado efeito significativo 

da interação [Wald (12, 112)=8,70; p=0,730]. 
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Figura 7 – Efeitos da administração de nicotina pré-treino e pré-teste no Teste 1 do CMC (a) e 

do CMC-5s (b), e no Teste 2 do CMC (c) e do CMC-5s (d). Média de freezing em segundos (± 

erro padrão) em cada minuto. GEE seguido por post hoc de LSD. & Indica em (a) p < 0,05 

quando comparado o minuto 1 do grupo 0,4 com o grupo Sal; * p < 0,05 quando comparado o 

minuto 2 dos grupos 0,4 e 1,0 com o grupo Sal; # indica p < 0,05 quando comparado os grupos 

1,0 com Sal nos minutos 3, 4 e 5. * Indica em (b) p < 0,05 quando comparado o minuto 1 entre 

os grupos 0,4 e 1,0 e Sal e # quando comparado o grupo 0,1 ao grupo salina nos tempos 3 e 4; 

* indica em (c) p < 0,05 quando comparado o grupo Nic 0,4 no tempo 1 e o grupo Nic 0,1 no 

tempo 3; * indica em (d) p < 0,05 quando comparado o grupo Nic 0,1 em relação aos grupos 

0,4 e 0,1, independente do tempo. 
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4.3 Efeitos da administração pré-teste de nicotina ou salina no 

condicionamento de medo ao contexto e condicionamento de medo 

ao contexto em descontinuidade temporal  

O efeito da administração de nicotina pré-teste no Teste 1 do CMC é 

apresentado na Figura 8(a). O modelo de GEE com distribuição Gama e matriz 

de covariância não estruturada, que apresentou melhor ajuste aos dados com 

base no índice QIC (55,76) reportou efeitos significativos do grupo [Wald 

(1,24)=5,97; p=0,010], da sessão [Wald (4, 96)= 14,81; p= 0,001] e da interação 

[Wald (4, 96)= 14,04; p=0,001], sendo que o grupo Nic 0,4 (41,41±4,81) 

apresentou maior média de freezing nos 5 minutos do que o grupo Sal 

(29,64±3,52) conforme post hoc de LSD (p<0,05). Na interação, o grupo Nic 0,4 

tem melhor desempenho que o grupo Sal nos tempos 1 (42,53±4,30 x 

19,07±4,09) e 2 (45,0±5,05 x 31,38±3,97), com p<0,05 para ambas as 

comparações.  

O efeito da administração de nicotina pré-treino e pré-teste no Teste 2 

do CMC é apresentado na figura 8(c). O modelo de GEE com distribuição 

Gama e matriz de covariância não estruturada, que apresentou melhor ajuste 

aos dados com base no índice QIC (67,21) reportou efeitos significativos de 

grupo [Wald (1, 24)=12,99; p=0,001] e sessão [Wald (4, 96)=13,75; p= 0,001] 

sobre as medidas de tempo de freezing, com o grupo Nic 0,4 apresentando 

maiores tempos de freezing que o grupo Sal (35,53±5,0 x 21,46±3,59) 

conforme análise de post hoc de LSD (p<0,05). Contudo, não foi observado 

efeito significativo da interação [Wald (4, 96)=3,05; p=0,540].  

O efeito da administração de nicotina pré-teste no Teste 1 do CMC-5s é 

apresentado na figura 8(b). O modelo de GEE com distribuição Gama e matriz 

de covariância não estruturada, que apresentou melhor ajuste aos dados com 

base no índice QIC (44,91) reportou efeitos significativos do grupo [Wald 

(1,24)=7,18; p=0,001], da sessão [Wald (4, 96)=41,07; p=0,001] e da interação 

[Wald (4, 96)=22,66; p=0,001], sendo que o grupo Nic 0,4 (45,93±4,75) 

apresentou maior nível de freezing na média dos 5 minutos do que o grupo Sal 

(33,4±3,41) conforme post hoc de LSD (p<0,05). Na interação, o grupo Nic 0,4 

tem melhor desemprenho que Sal no tempo 1 (51,23±2,84 x 24,38±3,96). O 
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efeito da administração de nicotina pré-teste no Teste 2 no CMC-5s é 

apresentado na figura 8(d). O modelo de GEE com distribuição Gama e matriz 

de covariância não estruturada, que apresentou melhor ajuste aos dados com 

base no índice QIC (89,89) não reportou efeitos significativos do grupo [Wald 

(1, 24)= 0,33; p=0,570] e interação [Wald (4, 96)=5,81; p=0,210] sobre as 

medidas de tempo de freezing. Contudo, foi observado efeito significativo da 

sessão [Wald (4, 96)=29,34; p=0,001]. 
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Figura 8 – Efeitos da administração de nicotina pré-teste no Teste 1 do CMC (a) e do CMC-5s 

(b); e no Teste 2 do CMC (c) e do CMC-5s (d). Média de freezing em segundos (± erro padrão) 

em cada minuto. GEE seguido por post hoc de LSD.* Indica em (a) p <0,05 quando comparado 

o grupo Nic 0,4 em relação ao grupo Sal nos tempos 1 e 2; * indica em (b) p<0,05 quando 

comparado o grupo Nic 0,4 em relação ao grupo Sal no tempo 1 e * indica em (c) quando 

comparado o grupo Nic 0,4 em relação ao grupo Sal, independente do tempo  
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Uma síntese dos resultados obtidos nos três momentos de 

administração de nicotina, em ambas as tarefas, pode ser vista na Tabela 1. 

 

Tabela 2 – Síntese dos efeitos da administração de nicotina no CMC e CMC-5s  

* quando comparado ao grupo salina (p <0,05).  1’, 2’, 3’, 4’, 5’ minutos do teste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-treino Pré-treino e Pré-teste Pré-teste 

 

Teste 

1 

Teste  

1 

Teste 

2 

Teste 

 1 

Teste 

2 

Tarefa 

Efeito 

Grupo 

Efeito 

Grupo 

Efeito da  

Interação 

Efeito 

Grupo 

Efeito 

Grupo 

Efeito da 

Interação 

Efeito 

Grupo 

CMC  0,4   0,4 
0,4 (1’) e 1,0 (1’, 2’) 

   1,0 (3’, 4’, 5’) 
=   0,40     0,4 (1’, 2’)   0,40 

CMC-5s = = 
    0,4 e 1,0 (1’) 

    0,1 (3’, 4’) 
=   0,40     0,4 (1’) = 
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5. Discussão 

 

O presente estudo teve como objetivo verificar os efeitos da 

administração de nicotina na aquisição, evocação e na extinção de uma tarefa 

de condicionamento de medo ao contexto quando se interpõe um curto 

intervalo de tempo (5 segundos) entre a exposição ao contexto e a 

administração de um choque imediato à reexposição a este mesmo contexto. 

Ou seja, quando existe uma descontinuidade temporal entre a exposição ao CS 

contextual e a apresentação do US (o choque). Estudos prévios do nosso 

laboratório mostraram que esta tarefa difere do CMC quanto a seu substrato 

neural por engajar o córtex pré-límbico durante a aquisição (Santos et al., 

2017). Sendo assim, esta também poderia se diferenciar do CMC no que se 

refere à sinalização por nicotina.  

Já são conhecidos os efeitos da nicotina sistêmica na tarefa de CMC, 

sendo que as administrações pré-treino e pré-teste, individualmente, não 

tiveram diferenças significativas, enquanto que a administração tanto pré-treino 

como pré-teste mostrou melhora no desempenho da tarefa (Wilson e Fadel, 

2016; Gould e Wehner, 1999; Gould 2003; Gould e Higgins, 2003; Wehner et 

al., 2004; Davis e Gould, 2006; Davis et al., 2006). Entretanto, a maioria dos 

estudos da literatura foram realizados em camundongos. Dentre o nosso 

conhecimento, apenas quatro estudos até o presente momento investigaram o 

efeito da administração aguda de nicotina em tarefas de condicionamento de 

medo utilizando ratos. A saber, estes verificaram o efeito da administração 

sistêmica de nicotina antes da sessão de treino do CMC (Smith et al., 2006), o 

efeito da administração de nicotina no córtex auditivo secundário, antes de uma 

sessão de teste remota, 28 dias após o treino do condicionamento de medo ao 

som (Cambiaghi et al., 2015), o efeito da administração sistêmica de nicotina 

após  uma sessão de reativação do CMC (Tian et al., 2011) e o efeito de uma 

dose alta e uma dose média antes do treino ou antes do treino e do teste 

(Szyndler et al., 2001). Logo, foi necessário verificar se os efeitos observados 

em camundongos podem ser replicados em ratos Wistar.  

A nicotina administrada em ratos no presente trabalho mostrou produzir 

um perfil diferente dos resultados da literatura em camundongos. A primeira 

diferença está nos efeitos da administração sistêmica pré-treino que em nosso 
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estudo provocou prejuízo na tarefa do CMC, mas apenas na dose intermediária 

(0,4 mg/kg). Na literatura, observa-se que a nicotina sistêmica não provoca 

qualquer efeito na tarefa de CMC em camundongos. Isso ocorre 

independentemente da dose utilizada, seja ela baixa (0,1mg/kg), média (0,25; 

0,375; 0,5mg/kg ) ou alta (1,0mg/kg) - (Gould e Wehner, 1999; Gould 2003; 

Gould e Higgins, 2003). Em ratos, a administração aguda realizada antes do 

treino obteve piora de desempenho para uma dose de 0,6mg/kg.  Entretanto, 

também se observou piora do desempenho dos animais em uma dose mais 

alta (1mg/kg) (Szyndler et al., 2001) algo que não foi reproduzido em nosso 

trabalho.  

Neste mesmo estudo o efeito da administração aguda de nicotina na 

atividade locomotora foi testada utilizando a tarefa de campo aberto e uma 

dose média de nicotina (0,6mg/kg). Os ratos mostraram maior atividade 

locomotora quando administrada a nicotina aguda. Entretanto, isso não afetou 

o congelamento dos ratos no treino, mostrando que mesmo com aumento da 

atividade locomotora, esta parece não ter influência na tarefa de 

condicionamento (Szyndler et al., 2001). 

O fato de observarmos prejuízo dos efeitos da droga quando 

administrada antes do treino levanta a questão de que, pelo menos em ratos 

Wistar, este prejuízo pode ser secundário ao fenômeno chamado de 

aprendizagem estado dependente. Ou seja, que o animal não conseguiria 

evocar a memória que foi adquirida em um estado diferente de droga. Há 

relatos de um possível efeito da nicotina podendo causar este tipo de 

aprendizado estado dependente em um procedimento operante utilizando 

nicotina sistêmica 10 minutos antes do treino (Troisi et al., 2013). 

 Se no presente caso estivermos observando aprendizagem estado 

dependente, os animais que receberam a administração tanto no pré-treino 

como no pré-teste não deveriam apresentar prejuízo na tarefa. O que nós 

observamos, entretanto, foi que, a mesma dose que provocou prejuízo quando 

administrada apenas antes do treino (0,4 mg/kg), quando administrada nos dois 

momentos provoca melhora de desempenho na sessão de teste (Teste 1) 

quando comparado ao grupo controle. Entretanto, a interpretação do resultado 

é mais complexa, pois o efeito aprendizagem dependente não prediz melhora 
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de desempenho quando se administra a droga nos dois momentos (pré-treino e 

pré-teste). Uma possível explicação para os resultados de nossos 

experimentos é de uma aprendizagem estado dependente assimétrica, como já 

relatada em outras pesquisas (Berger e Stain 1969, Holloway 1972; Overton 

1984), nas quais os resultados obtidos foram diferentes da simetria esperada. 

Na tarefa de rastreamento de meta apetitiva Pavloviana (Pavlovian appetitive 

goal tracking, em inglês) utilizando nicotina misturada a sacarose já foi 

levantada esta hipótese de que a nicotina pode apresentar um padrão 

assimétrico de aprendizagem estado dependente (Bevins et al., 2007). 

Os dados de quando a administração é feita em ambos os momentos, 

tanto pré-treino quanto pré-teste mostram que os animais que receberam uma 

dose intermediária de nicotina (0,4 mg/kg) apresentaram maior freezing que os 

animais do grupo controle (Salina). Os dados referentes a administração pré-

teste foram iguais aos da administração pré-treino e pré-teste, no qual os 

animais do grupo Nic 0,4 exibiram maior freezing no primeiro e segundo minuto 

do que o controle. Sendo assim há a possibilidade da nicotina causar um efeito 

agudo, visto que a dose do grupo Nic 1,0 também é maior no primeiro minuto, 

mas menor nos últimos 2 minutos (minutos 4 e 5). Seria possível supor que a 

administração intraperitoneal de nicotina poderia provocar o comportamento de 

freezing por si. Isto não é provável, pois esta mesma administração, quando 

feita antes do treino, não eleva o freezing dos animais que ainda não 

receberam o estímulo aversivo (dados não mostrados). Então, o efeito da 

nicotina administrada antes do teste sobre o desempenho dos animais pode 

ser interpretado como uma facilitação da evocação da informação previamente 

aprendida, quer no mesmo estado de droga, quer aprendida em estado de 

droga diferente. Muitas tarefas de aprendizado, incluindo o CMC, mostram ser 

afetadas por este efeito de aprendizado estado dependente, principalmente 

com drogas psicoativas como a anfetamina, cocaína e cafeína (Radulovic et al., 

2017). 

          Além de observarmos melhora do desempenho durante o teste, também 

observamos que a nicotina provoca uma resistência à extinção da tarefa. Em 

relação à administração pré-teste observa-se que os níveis de freezing do 

grupo Nic 0,4 ficaram os 5 minutos acima do controle. Em outros trabalhos, um 
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retardo da extinção do CMC foi apenas observado quando a nicotina foi 

aplicada previamente à sessão de extinção (Kutlu e Gould, 2014), sendo que 

em nosso trabalho o mesmo efeito já foi visto com uma injeção prévia a uma 

primeira sessão de teste.  

Em resumo, no que diz respeito ao CMC, nossos dados mostram um 

perfil parcialmente diferente do que se observa nos trabalhos que utilizam 

camundongos como sujeitos experimentais. Além da espécie utilizada, também 

apontamos mais outra diferença entre os nossos estudos e os de Gould e 

colaboradores. Mesmo com as respostas de freezing sendo medidas no 

mesmo contexto do treino, a tarefa realizada é diferente. No caso dos estudos 

de Gould o CS utilizado é um estímulo explícito - um som - mas o contexto 

onde o som é apresentado também pode ser um CS e respostas condicionadas 

de freezing medidas em sua reexposição. Este tipo de CMC é chamado de 

background, pois o CS contextual estaria em segundo plano (Gould e Wehner, 

1999; Gould, 2003; Gould e Higgins, 2003). No presente experimento não 

existe um CS explícito (som). Desta forma o contexto é considerado 

foreground, pois o CS contextual estaria em primeiro plano. Esse tipo de 

diferença já pode causar algumas alterações na percepção e comportamento 

do animal (Davis et al., 2006). Essa mudança de explicitação do contexto, 

enquanto estímulo mais ou menos saliente em comparação a ocorrência de 

outros estímulos já alteraria os processos bioquímicos de consolidação. Por 

exemplo, o córtex pré-frontal medial parece ser necessário para a aquisição do 

CMC somente quando o contexto não é o único preditor do estímulo aversivo, 

quando apresentado em conjunto com um som, no condicionamento de medo 

de traço ao som ou no condicionamento de medo ao som (Gilmartin et al., 

2014), mas não quando o condicionamento é realizado apenas com um CS 

contextual (Corcoran e Quirk, 2007; Xu e Südhof, 2013; Morgan et al., 1993; 

Zelinski et al., 2010; Santos et al., 2017).  

No CMC-5s, os resultados foram diferentes do CMC. Na administração 

de nicotina pré-treino não foi obtido nenhum resultado significante. Na 

administração pré-treino e pré-teste observa-se uma melhora do desempenho 

da tarefa nos grupos Nic 0,4 e Nic 1,0 em relação ao grupo Salina no primeiro 

minuto da tarefa, mostrando uma resposta de freezing mais alta. A partir do 
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segundo minuto os grupos se igualam, e no terceiro e quartos minutos o grupo 

Nic 0,1 tem um prejuízo na tarefa, quando comparado ao grupo Salina. A 

administração pré-teste também facilitou o desempenho do grupo Nic 0,4 em 

comparação ao grupo Salina, mostrando uma melhora na resposta do grupo 

Nic 0,4.  

Os resultados na extinção quando a administração de nicotina foi pré-

treino e pré-teste não mostraram nenhuma diferença entre os grupos, nem na 

comparação do Teste 1 com o Teste 2. Na administração pré-teste de nicotina 

também não foram observadas diferenças significativas.  

Os resultados obtidos em ambos os condicionamentos apresentam 

fatores em comum e em discordância: no CMC foi observado prejuízo no 

desempenho com a administração de nicotina pré-treino, mas isso não foi visto 

no CMC-5s, enquanto que um efeito no retardo do aprendizado da extinção 

também foi observado na tarefa de CMC, e também não no CMC-5s. 

Já na administração pré-treino e pré-teste quando avaliado os primeiros 

minutos os resultados obtidos com o CMC-5s são semelhantes aos 

encontrados utilizando a tarefa de CMC: tanto as doses de 0,4 como de 1,0 

aumentam a resposta de freezing no primeiro minuto.  Já quando comparamos 

o grupo Nic 0,1 é possível observar um comportamento diferente nos 

condicionamentos: enquanto que no CMC ele permanece sempre inalterado 

em comparação ao grupo controle, no CMC-5s após o terceiro minuto é 

possível analisar uma piora do desempenho na tarefa, ou seja, os animais 

fazem menos freezing que o controle. O grupo Nic 1,0 apresenta também 

distinção do grupo controle, sendo que nos primeiros minutos essa diferença é 

de melhora no tempo de freezing, enquanto que a partir do terceiro minuto já 

começa a apresentar piora, apenas na tarefa de CMC. Os dados da extinção 

também não vão totalmente de encontro: no CMC com a administração de 

nicotina pré-teste há diferença significativa nos grupos Nic 0,4 e Sal do teste 2, 

enquanto o mesmo não ocorre na tarefa de CMC-5s. 

Quando avaliado os efeitos da administração pré-teste no Teste 2 

apenas no CMC os níveis de freezing do grupo Nic 0,4 ficaram os 5 minutos 

acima do controle, observando então um retardo na extinção. No CMC-5s o 
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grupo Nic 0,4 não se diferencia do grupo controle no Teste 2, ou seja, ambos 

ficam no mesmo nível, levantando-se a hipótese de que nesse segundo 

momento outro substrato neural pode estar engajado, e com menor influência 

dos receptores nicotínicos. 

De fato, tem sido mostrado que a extinção do condicionamento feito em 

retardo e em traço requer circuitos neurais em parte diferentes. O bloqueio de 

receptores NMDA na amígdala prejudica a extinção do condicionamento de 

medo ao som, mas não do condicionamento de medo de traço. Após a sessão 

de extinção também é observada um aumento da fosforilação de ERK na 

amígdala após o condicionamento de medo ao som, mas não do de traço 

(Kwapis et al., 2014). Em contrapartida, o bloqueio de receptores NMDA no 

córtex Retrosplenial prejudica o condicionamento de medo de traço, mas não o 

condicionamento de medo ao som, o qual também é acompanhado por um 

aumento da fosforilação de ERK exclusivamente na tarefa em descontinuidade 

temporal entre os estímulos (Kwapis et al., 2014).  

Em suma, a administração pré-treino de uma dose intermediária de 

nicotina pode levar a uma piora de desempenho na tarefa de CMC, algo que 

não foi visto no CMC-5s. Considerando a administração pré-teste em ambos os 

condicionamentos foi visto melhora no desempenho, entretanto apenas no 

CMC houve retardo da extinção da memoria aversiva. A administração nos dois 

momentos mostra um efeito parecido entre o CMC e o CMC-5s no qual a 

melhora da tarefa é principalmente nos primeiros minutos do teste. Uma piora 

nos minutos finais dos 5 minutos iniciais também é observada em ambas as 

tarefas, porém o CMC é prejudicado com a maior dose, enquanto que o CMC-

5s com a menor dose. Os resultados mostram que a nicotina afeta as tarefas 

de forma diferente e de forma dose-dependente distinta, levando a crer que no 

momento tanto do treino, como da extinção outros substratos neurais podem 

influenciar o CMC-5s sem incluir os receptores nicotínicos, e que a dose 

recebida também pode influenciar nos resultados encontrados. Mais estudos 

serão necessários para se entender os mecanismos neurais subjacentes à 

estes efeitos diferenciais da nicotina nas duas tarefas. 
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6. Conclusão 

A nicotina administrada de forma aguda afeta de forma parcialmente 

diferente e de forma dose-dependente o CMC e o CMC-5s. Em comum à 

ambas as tarefas, a administração de nicotina aguda pré-teste melhora o 

desempenho tanto do CMC e do CMC-5s, assim como a administração pré-

treino e pré-teste melhora o desempenho dos animais nos primeiros minutos. 

De forma divergente, a administração pré-treino e pré-teste piora o 

desempenho nos minutos finais com a dose maior no CMC, mas com a dose 

menor no CMC-5s. Ainda, a administração aguda de nicotina pré-treino 

prejudica a aquisição do CMC, mas não do CMC-5s, e feita pré-teste retarda a 

extinção do CMC, mas não do CMC-5s.  

Em conjunto, estes resultados são subsídios a se pensar que o CMC e o 

CMC-5s seriam mediados por processos distintos no que se refere à 

sinalização por nicotina, o que corrobora a ideia de que ambas as tarefas 

envolveriam substratos neurobiológicos diferentes e que a inserção de um 

intervalo de descontinuidade temporal modifica a neurobiologia do 

condicionamento de medo. 

Os resultados obtidos também expandem o conhecimento acerca do 

efeito da nicotina no CMC, mostrando que efeitos diferentes são encontrados 

quando utilizados ratos ao invés de camundongos como sujeitos experimentais. 
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