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Resumo 

 

O hipocampo dorsal (HD) é uma região fundamental no condicionamento de medo ao 

contexto (CMC), provavelmente devido ao seu envolvimento com informações 

espaciais. A inativação temporária do HD com muscimol prejudica a consolidação do 

CMC, enquanto o bloqueio NMDA dessa região com AP5 prejudica a aquisição. O 

subículo dorsal (SubD) também está envolvido com informações espaciais e é 

necessário para evocação do CMC. Além disso, o SubD é uma das principais vias de 

saída do hipocampo, recebendo projeções que podem apresentar plasticidade 

sináptica dependente de NMDA. Contudo, o envolvimento do SubD na consolidação 

do CMC ainda não é totalmente claro. Neste sentido, o presente trabalho teve como 

objetivo investigar os efeitos das infusões de muscimol e AP5 no SubD sobre a 

aquisição e a consolidação do CMC. Para tanto, ratos Wistar machos foram 

bilateralmente canulados no SubD. O CMC consistiu em um treino de 3 minutos com 

um choque nas patas após 120s, e um teste de 5 minutos, 48h depois, com o 

congelamento, minuto a minuto, como parâmetro comportamental. Os grupos foram 

alocados em salina, muscimol e AP5 e todos receberam doses de 0.2ul/hemisfério 

5min antes ou imediatamente após o treino do CMC. Foram excluídos das análises 

aqueles animais que não apresentaram correta implantação de cânulas. Para 

controlar fatores como sensibilidade ao choque e reatividade emocional a um estímulo 

aversivo, além de um aprendizado geral, foi utilizada uma versão hipocampo 

independente da esquiva inibitória step-through (EI ST). Os efeitos grupo e tempo 

sobre o congelamento no teste de CMC foram analisados por generalized estimating 

equations (GEE), seguidas de posthocs LSD quando necessário. O efeito grupo sobre 

a latência no teste de EI ST foi analisado por generalized linear model (GzLM). 

Infusões pré ou pós-treino de muscimol no SubD prejudicaram o CMC. A infusão pré-

treino de AP5 não prejudicou o CMC, mas a pós-treino sim. Nossos dados, em 

conjunto com a literatura, sugerem que a integridade do SubD, enquanto estrutura, é 

necessária apenas para a consolidação do CMC. Além disso, os receptores NMDA 

nessa região também são necessários para consolidação, mas não para aquisição do 

CMC, diferente do observado no HD. Os resultados negativos na EI ST indicam que 

os fatores controlados não são responsáveis pelos prejuízos mostrados no CMC.  
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Abstract 

 

The dorsal hippocampus (DH) has a well-known role in the contextual fear conditioning 

(CFC) and spatial information. Involvement of the DH in CFC has been established by 

showing that its muscimol-induced temporary inactivation impairs CFC consolidation 

while acquisition is hindered by blocking DH glutamatergic NMDA receptors with AP5. 

The dorsal subiculum (DSub) is also involved in spatial information and it is necessary 

for retrieval of the CFC. Moreover, the DSub is a major output from the hippocampus 

through pathways that seemingly relies on NMDA-dependent synaptic plasticity. 

However, the implication of the DSub in the CFC consolidation is still unclear. Our aim 

was to assess the effects of intra-DSub muscimol or AP5 infusion on CFC acquisition 

and consolidation. The DSub of 3-to-4-month-old male Wistar rats were bilaterally 

cannulated (AP=-6.4 mm, ML=±3.8 mm, DV=- 3.4 mm). CFC training consisted of 

applying a footshock (1s/0.8mA – after a 120s delay) as the unconditioned stimulus. A 

5-min test was done 48h later, and freezing was assessed as the behavioral 

conditioned response. All groups received 0.2ul/hemisphere infusions 5min before or 

immediately after the training. Data from animals with incorrect cannula implantation 

were excluded. To control for bias such as shock sensitivity and emotional reaction, 

we employed a hippocampal-independent procedure: step-through inhibitory 

avoidance (ST IA). Freezing was analyzed by the generalized estimating equations 

(GEE) method, with group and time-bin (minute-by-minute) as independent factors. IA-

ST latency was analyzed by generalized linear model (GzLM), with group as the only 

independent factor. LSD posthoc test was applied when appropriate. The pre or post-

training intra-DSub muscimol infusion impairs the CFC. The pre-training intra-DSub 

AP5 infusion did not impair CFC, but the post-training manipulation did. Our data, 

together with the literature, suggest that the integrity of the DSub, as structure, is 

necessary only for the CFC consolidation. Furthermore, the NMDA receptors in this 

region are also necessary for the consolidation, but not for the CFC acquisition, a 

different pattern from the observed in the DH. The lack of drug effect on ST IA latency 

indicates that controlled factors did not account for the observed differences.



 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Memória: noção de sistemas múltiplos  

 

Considera-se que a memória não é configurada de maneira unitária, mas sim 

através de múltiplos sistemas neurais, que interagem entre si e podem ser 

responsáveis por diferentes tipos de informação (Milner et al., 1998; White & 

McDonald, 2002; White et al., 2013). 

Informações limitadas que são rapidamente esquecidas são processadas pela 

chamada memória de curto prazo (Cowan, 2008). Um tipo de memória de curto prazo 

pode ser a memória operacional ou de trabalho, que envolve a manipulação da 

informação para imediata utilização através do funcionamento de circuitos pré-frontais 

(Baddeley & Hitch, 1974; Baddeley, 2003). 

Informações ilimitadas que podem ser lembradas após longos intervalos de 

tempo fazem parte da memória de longo prazo (Cowan, 2008). Classicamente, essa 

memória tem sido dividida em explícita ou declarativa e implícita ou não-declarativa 

(Squire, 1986). Enquanto a primeira envolve sobretudo regiões hipocampais e está 

relacionada a lembranças conscientes, como episódios ou conteúdos semânticos; a 

segunda pode envolver amígdala e estriado, e é expressa por meio do desempenho, 

como ocorre com os hábitos e com alguns condicionamentos, cujos conteúdos das 

informações não são relatados pelos indivíduos (Squire, 2004). 

A compreensão da neurobiologia da memória tem sido facilitada principalmente 

pelo estudo de pacientes amnésicos com lesões cerebrais, como no caso H.M., um 

clássico. Este paciente foi submetido a uma cirurgia de remoção bilateral do lobo 

temporal medial, incluindo o hipocampo, para tratar crises epiléticas. Após a cirurgia, 

embora o paciente tenha apresentado melhora no quadro epilético, passou a 

apresentar problemas de memória. Apesar de conseguir aprender novas habilidades 

motoras, H.M. era incapaz de formar novas informações relacionadas a fatos e 

eventos (Squire, 2009; Squire & Wixted, 2011). 

Casos como o de H.M. não só evidenciam a existência de diferentes tipos de 

memória (explícita x implícita), como também mostram que prejuízos mnemônicos 
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causados por lesões cerebrais dependem da região comprometida (Squire & Zola-

Morgan, 1988; Squire & Zola-Morgan, 1996). 

Após H.M., grande parte dos estudos das bases neurobiológicas da memória 

foram direcionados para a compreensão do funcionamento do hipocampo no 

desempenho de animais de laboratório submetidos a diferentes tarefas 

comportamentais. Esses estudos levaram a descoberta, premiada com o Nobel de 

Fisiologia ou Medicina de 2014, de que ratos armazenam mapas cognitivos na região 

do hipocampo por meio de células que codificam a posição do animal no espaço, as 

chamadas place cells (O’Keefe & Nadel, 1978). Salienta-se que o espaço não apenas 

permite com que os animais naveguem no ambiente, mas também pode sinalizar a 

vinda de um evento aversivo previamente experienciado (Anagnostaras et al., 2001).  

 

1.2. Condicionamento de medo ao contexto 

 

Na presença de estímulos aversivos, é esperada a apresentação de 

comportamentos defensivos, evolutivamente selecionados, relacionados à proteção e 

à sobrevivência do organismo (Blanchard & Blanchard, 1988). Contudo, é adaptativo 

que os animais também aprendam a reagir de forma antecipada, e não apenas na 

presença do estímulo aversivo. Neste sentido, o espaço, que forma parte do contexto, 

pode se associar ao estímulo aversivo em um processo de condicionamento clássico 

(Pavlov, 1927; Fendt & Fanselow, 1999). 

No laboratório, o paradigma comportamental mais utilizado na investigação da 

aprendizagem aversiva em modelos animais, como ratos e camundongos, é o 

condicionamento de medo ao contexto (CMC) (Fanselow, 2009; Izquierdo et al., 

2016). No CMC, um estímulo neutro (o contexto) é pareado com um estímulo aversivo 

incondicionado (um choque nas patas do animal) durante o treino da tarefa. O estímulo 

inicialmente neutro, em virtude de seu pareamento com o estímulo incondicionado, 

adquire a propriedade de eliciar, durante a reexposição ao contexto no teste da tarefa, 

respostas características àquelas observadas no enfrentamento de estímulos 

ameaçadores (LeDoux, 2000). 
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Essas respostas são denominadas condicionadas, pois não eram eliciadas 

antes do pareamento. Elas podem incluir aumentos na pressão arterial e na frequência 

cardíaca, bem como a liberação de hormônios (Blanchard & Blanchard, 1969; Fendt 

& Fanselow, 1999). Além disso, podem incluir o congelamento (do inglês, freezing), 

definido como a completa imobilidade do corpo do animal, sem presença de 

movimentos de vibrissas e farejamentos, apenas os movimentos respiratórios (Bouton 

& Bolles, 1980). As respostas condicionadas apresentam componentes autonômico, 

hormonal e comportamental, os quais são regulados, respectivamente, por hipotálamo 

lateral, hipotálamo paraventricular e substância cinzenta periaquedutal. Essas 

estruturas recebem informações provenientes do núcleo central da amígdala, 

fundamental no condicionamento do medo (Medina et al., 2002).  

Pelo fato do aprendizado se dar em uma sessão com apenas um pareamento, 

o CMC permite que se investigue os processos de aquisição, consolidação e 

evocação separadamente, desde que se utilize manipulações reversíveis. Nesse 

paradigma, entende-se que a aquisição de memória ocorre durante o treino, quando 

o animal aprende a associação entre os estímulos neutro e incodicionado, e que a 

consolidação acontece após o aprendizado dessa associação, quando a memória 

formada no treino se torna mais estável e duradoura. A evocação, por sua vez, se dá 

durante a reexposição ao contexto no teste da tarefa. Assim, intervenções reversíveis 

efetuadas após o treino estão associadas com a consolidação. Quando realizadas 

antes do treino ou do teste, porém, essas intervenções podem estar relacionadas com 

as fases de aquisição e evocação, respectivamente (Fendt & Fanselow, 1999; Abel & 

Lattal, 2001). 

Observou-se que após o aprendizado do CMC ocorre plasticidade em 

neurônios da amígdala e sugere-se que é nesta região que ocorre a associação entre 

os estímulos neutro e incondicionado (Fanselow & LeDoux, 1999). Além disso, a 

amígdala recebe projeções da porção ventral do hipocampo (Canteras & Swanson, 

1992). Acredita-se que o hipocampo, em sua porção dorsal, desempenha papel 

importante no CMC através da integração de informações de diferentes modalidades 

sensoriais e da representação espacial do ambiente (Phillips & LeDoux, 1992).  
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1.3. O subículo no CMC 

 

O hipocampo faz parte de um conjunto de regiões cerebrais denominado 

formação hipocampal. Esse conjunto conta, ainda, com giro denteado, córtex 

entorrinal (CE) e complexo subicular (subículo, presubiculum e parasubiculum) 

(Amaral & Witter, 1989). Salienta-se que outras subdivisões alternativas são propostas 

ao complexo subicular, como as que incluem o prosubiculum e o postsubiculum. 

Contudo, considera-se que essas estruturas fazem parte do subículo e do 

presubiculum, respectivamente (Witter & Amaral, 2004). 

Enquanto o subículo é formado por três camadas citoarquitetônicas (molecular, 

piramidal e polimórfica), o pre e o parasubiculum apresentam 6 camadas. Além disso, 

o subículo, em geral, é uma região de saída (output), ao passo em que pre e 

parasubiculum costumam ser regiões de entrada (input) (Witter & Amaral, 2004). 

Assim, nota-se que embora seja utilizado o termo complexo subicular, as estruturas 

que o compõe, apesar de possuírem conexões entre si, apresentam distintas 

características anatômicas e de conectividade, o que justifica o estudo dessas áreas 

em separado (Ding, 2013).  

O subículo apresenta numerosos neurônios piramidais, que podem ser 

divididos em bursting cells e regular spiking cells (nonbursters), em sua principal 

camada celular. Enquanto as bursting cells são mais encontradas profundamente, as 

regular spiking cells são localizadas, em sua maioria, na parte superficial da camada 

piramidal. Além dos neurônios piramidais, também existem muitos interneurônios 

gabaérgicos no subículo (Witter & Amaral, 2004).  

Considera-se uma organização topográfica no eixo dorsoventral do subículo, a 

qual apresenta dissociação funcional. Ao passo em que o subículo dorsal (SubD) está 

mais ligado a aspectos relacionados a questões espaciais e de memória, o subículo 

ventral (SubV), por sua vez, está mais associado a aspectos motivacionais, estresse 

e ansiedade (O’Mara, 2005; O’Mara, 2006a; O’Mara et al., 2009). 
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Fonte: Brotons et al., 2005. Nota: DG = giro denteado; S= 
subículo 
Figura 1. Posicionamento do subículo na formação 
hipocampal.  

 

O subículo ocupa uma posição estratégica na formação hipocampal, pois 

recebe projeções diretas da região CA1 (Figura 1), sendo uma das principais vias de 

saída do hipocampo (Witter et al., 1989; Witter & Groenewegen, 1990; O’Mara et al., 

2000; O’Mara et al., 2006a). Além disso, o subículo compõe a via indireta de ligação 

entre o entre hipocampo e CE (O’Mara et al., 2001; O’Mara, 2006b; Xu et al., 2016). 

Subículo e hipocampo compartilham várias conexões em comum, entretanto, apenas 

o subículo envia projeções, através do fórnix, para os corpos mamilares e os núcleos 

anteriores do tálamo, que por sua vez, projetam-se de volta para o próprio subículo 

(Aggleton & Christiansen, 2015).  

Em relação à memória e aprendizagem, embora o hipocampo receba o maior 

destaque na literatura (Phillips & LeDoux, 1992; LeDoux, 2000; Maren, 2001; Izquierdo 

et al., 2016), a participação do subículo também tem sido mostrada (De La Prida, 

2006; Böhm et al., 2018). Mais especificamente, é descrito que a porção dorsal do 

hipocampo (HD) está envolvida no CMC, pois esta tarefa está relacionada ao uso de 

representações espaciais (Squire, 1992; Rudy & O’Reilly, 2001; Rudy et al., 2002; 

Fanselow, 2009). 

Assim como o HD, o subículo também está envolvido com o processamento de 

representações espaciais (O’Mara & Aggleton, 2019). Diversos estudos mostram que 

lesões no subículo provocam prejuízos no desempenho de animais submetidos ao 

watermaze (para uma revisão, O’Mara et al., 2009). Além disso, lesões na porção 
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dorsal do subículo, especificamente, provocam prejuízos em tarefas como T-maze, 

radial arm maze e reconhecimento de objetos (para uma revisão, Aggleton & 

Christiansen, 2015). Logo, o SubD também pode estar relacionado com o CMC. 

Entretanto, até o nosso conhecimento, apenas um trabalho manipulou 

diretamente esta região do subículo em sua relação com o CMC em roedores. 

Recentemente, Roy et al. (2017) mostraram a participação do SubD no CMC através 

de manipulações optogenéticas. Neste estudo, a inativação dessa região durante o 

treino não prejudicou a tarefa, mas a inativação durante o teste o fez, sugerindo 

envolvimento na evocação, mas não na aquisição, de memórias contextuais de medo 

(Roy et al., 2017). Tendo em vista que a inativação para investigação da aquisição 

ocorreu apenas durante os 3 minutos de treino, não é possível saber se o SubD teria 

também um papel na consolidação do CMC (Roy et al., 2017). Para investigar esta 

fase da memória seria necessário realizar uma manipulação no período após o treino 

(Fendt & Fanselow, 1999; Abel & Lattal, 2001).  

Embora ainda não tenham sido realizadas no SubD, manipulações pós-treino 

já mostraram o envolvimento de outras regiões da formação hipocampal, como HD 

(Chang & Liang, 2012) e CE (Baldi et al., 2013), no processo de consolidação do CMC. 

Como esse processo envolve o engajamento coordenado de múltiplas regiões 

cerebrais (Josselyn et al., 2015), o SubD também pode estar envolvido, já que é a via 

indireta de comunicação entre HD e CE (O’Mara et al., 2005; O’Mara, 2006b). 

Ressalta-se a relevância da via indireta CA1-SubD-EC no CMC, visto que ela difere 

funcionalmente da via direta CA1-EC, pois enquanto a primeira está envolvida na 

evocação, a segunda participa da aquisição de memórias contextuais de medo (Roy 

et al., 2017). 

Desse modo, apesar do SubD ter sido relacionado apenas ao processo de 

evocação no CMC (Roy et al., 2017), ainda é possível que ele esteja envolvido no 

momento de consolidação da informação. Assim, o presente trabalho pretendeu 

investigar essa questão através da manipulação farmacológica reversível, 

considerando, também, a dissociação, descrita no próximo capítulo, dos efeitos de 

muscimol e AP5 (Ácido 2-amino-5-fosfonopentanóico) observada no HD. 
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1.4. Dissociação farmacológica no CMC: muscimol x AP5  

 

O muscimol é um agonista direto do sítio gabaérgico dos receptores 

ionotrópicos GABAa. Esses receptores controlam canais de íons cloreto, cujo influxo 

na membrana neuronal provoca um efeito hiperpolarizante ao diminuir a frequência 

de disparos de potenciais de ação do neurônio. Desse modo, o muscimol pode atuar 

na inativação temporária de uma determinada região cerebral, replicando a função 

inibitória do ácido gama-aminobutírico -GABA- (Johnston, 2014). 

O AP5, por sua vez, é um antagonista seletivo do sítio glutamatérgico dos 

receptores ionotrópicos N-Metil-D-Aspartato (NMDA). Esses receptores controlam um 

canal iônico permeável a cálcio e sódio, cujos influxos provocam efeito despolarizante, 

isto é, excitatório. Além disso, o influxo do cálcio provoca uma série de eventos 

bioquímicos envolvidos no processo de plasticidade sináptica (Paoletti et al, 2013). 

Esse processo está relacionado com memória e aprendizagem e, por isso, o bloqueio 

de receptores NMDA com AP5 provoca prejuízos (Morris et al., 1986; Morris, 1989). 

A transmissão dependente de NMDA no SubD pode ser relevante no CMC, 

uma vez que tem sido mostrado que a depender do sistema de neurotransmissão 

manipulado neste paradigma no HD, de onde recebe a maior parte de projeções 

(O’Mara et al., 2001), diferentes resultados podem ser observados. Ademais, essa via 

que se projeta do CA1 para o subículo pode ser mediada por transmissão 

glutamatérgica dependente de NMDA e, por conseguinte, pode estar relacionada ao 

processo de plasticidade sináptica (Commins et al., 1998; O’Mara, 2000; Behr et al., 

2009; Wozny et al., 2008). 

Quando o HD é inativado temporariamente por muscimol, o prejuízo é 

observado, em geral, apenas quando a manipulação é realizada após o treino, 

afetando a consolidação de memória (Chang & Liang, 2012; Maren & Holt, 2004). Por 

outro lado, observa-se prejuízo a partir de bloqueio NMDA através da infusão de AP-

5 no HD apenas quando a manipulação é realizada antes do treino, afetando a 

aquisição de memória (De Oliveira Coelho et al., 2013; Schenberg & Oliveira, 2008). 

Esses dados indicam uma dissociação entre essas manipulações farmacológicas 

quando realizadas no HD, sugerindo um envolvimento especifico de mecanismos 

relacionados à plasticidade sináptica durante a aquisição de memória.  
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1.5. Esquiva inibitória step-through como controle do CMC 

 

Na esquiva inibitória step-through (EI ST), o animal é colocado em um aparato 

dividido em dois compartimentos, um claro e um escuro, e a resposta de cruzar do 

compartimento claro para o escuro é punida com um breve choque nas patas (Xavier, 

1982a; Xavier, 1982b). Neste paradigma comportamental, considera-se que a 

aprendizagem seja baseada em pelo menos dois tipos de associações (Roesler et al., 

2006).  

Primeiro, pode haver uma associação entre estímulos, ou condicionamento 

clássico, com o animal associando o estímulo aversivo ao ambiente. Segundo, pode 

haver também uma associação entre estímulo e resposta, no qual os animais inibem 

o comportamento de ir para um ambiente seguro em virtude do recebimento de um 

estímulo aversivo, consistindo em um tipo de aprendizagem instrumental (Roesler et 

al., 2006; LeDoux at al, 2016). O componente instrumental é baseado nos trabalhos 

clássicos de Skinner com condicionamento operante, nos quais a punição de uma 

resposta diminui a probabilidade de ocorrência da mesma (Skinner, 1974). 

Ao passo em que o tempo de congelamento é utilizado como medida 

comportamental de aprendizagem no CMC, na EI ST se utiliza o tempo que o animal 

leva para cruzar o compartimento, conhecido como latência.  Embora o congelamento 

não seja utilizado como parâmetro de aprendizagem nos estudos que utilizam a EI 

ST, esse comportamento pode influenciar a latência do animal durante o teste.  

Com efeito, mostra-se que, em suas conexões, estruturas como hipocampo e 

amígdala podem ser importantes na regulação desta resposta na EI (LeDoux et al., 

2016; Tinsley et al., 2004). Ao conhecimento de nossa revisão, não há pesquisas que 

verifiquem a participação do SubD na EI ST. Apenas um estudo investigou a 

participação do subículo nessa tarefa e mostrou que a infusão pós-treino de 

escopolamina no SubV prejudica a consolidação de memória na EI ST (Liu & Liang, 

2009). Além disso, é sugerido que o SubD não está envolvido com aprendizagem 

instrumental (Andrzejewski et al., 2006) 

Assim, utilizou-se, no presente estudo, uma versão hipocampo/contexto 

independente da EI ST (Favaro, 2019) como controle de fatores comuns entre esta 
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tarefa e o CMC, tais como sensibilidade ao choque e reatividade emocional a um 

estímulo aversivo. A utilização de outra tarefa comportamental relativamente 

semelhante, permite, ainda, a interpretação de que os dados obtidos no CMC não 

sejam decorrentes de um efeito de aprendizado geral. Desse modo, pode-se discutir 

com mais segurança se os efeitos observados no CMC estão relacionados ao 

envolvimento do SubD com aspectos espaciais, conforme apresentado no tópico 1.3. 

 

 

 

 



 
 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral:  

 

Investigar efeitos de manipulações farmacológicas reversíveis no SubD sobre 

processos de memória e aprendizagem na tarefa de CMC. 

 

2.2. Específicos: 

 

Investigar os efeitos das infusões de muscimol e de AP5 no SubD sobre a 

aquisição do CMC; 

Investigar os efeitos das infusões de muscimol e de AP5 no SubD sobre a 

consolidação do CMC;  

Investigar os efeitos das infusões de muscimol e de AP5 no SubD sobre a 

aquisição de uma versão de EI ST utilizada como controle do CMC; 

Investigar os efeitos das infusões de muscimol e de AP5 no SubD sobre a 

consolidação de uma versão de EI ST utilizada como controle do CMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Animais 

 

Foram utilizados ratos Wistar, machos, de 3 a 4 meses de idade, provenientes 

do biotério do CEDEME (Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais) da 

UNIFESP/EPM (Universidade Federal de São Paulo/ Escola Paulista de Medicina). 

Os animais foram alocados em 4 por gaiola ventilada, com flocos de pinus como cama, 

e mantidos em condições controladas de temperatura (23 ± 2°C) e período 

claro/escuro de 12/12 horas (período claro começando às 7:00h), com livre acesso a 

alimento e água. Todos os procedimentos metodológicos foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da UNIFESP (Anexo 1 - CEUA nº 5032300517). 

 

3.2.  Cirurgia estereotáxica 

 

Após 7 dias de habituação ao biotério, os animais foram submetidos ao 

procedimento de cirurgia estereotáxica. Os ratos foram anestesiados com a 

administração intraperitoneal (i.p.) de Cloridrato de Cetamina (90mg/Kg) (Syntec®) e 

Cloridrato de Xilazina (10mg/Kg) (Syntec®). Uma vez anestesiados, os animais foram 

colocados individualmente em um aparelho estereotáxico. Em seguida, foi passado 

Povidine® antisséptico tópico e feita administração subcutânea de 0,3 ml de 

anestésico local Xylestesin® 2% na cabeça do animal após a tricotomia dessa região. 

Logo depois, foi feita uma incisão no escalpo dos animais com retração da pele e 

fascia. Para inserção de uma cânula guia de metal, foram feitos dois orifícios 

sobrepondo o SubD -AP=-6.4 mm, ML=+/-3.8 mm, DV=- 3.4 mm- (Paxinos & Watson, 

2007; Potvin et al., 2007; Potvin et al., 2009; Potvin et al., 2010). Uma resina acrílica 

foi colocada ao redor das cânulas e alguns parafusos utilizados como âncora para 

proteger o local. Para evitar a entrada de materiais pela cânula, foi inserida uma sonda 

de proteção em seu interior. 

Ao fim da cirurgia, foi passado Povidine® antisséptico tópico na região operada 

novamente e os animais ficaram por até 4 horas em uma caixa aquecida por uma 

lâmpada vermelha com alimento e água à vontade para que se recuperassem da 

anestesia. Depois disso, os animais retornaram ao biotério onde foram mantidos em 
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dupla em gaiolas contendo flocos de pinus como cama, alimento e água à vontade. 

Os animais receberam uma injeção intramuscular de Pentabiótico® 0,1 mL e uma 

injeção subcutânea de meloxican (2mg/kg), a cada 24 horas por 2 dias consecutivos, 

além do dia da cirurgia. Durante todos os dias após a cirurgia, os animais foram 

observados a fim de detectar qualquer sinal comportamental atípico como, por 

exemplo, sinais de dor (isolamento na caixa, perda de peso, pelos eriçados, pálpebras 

fechadas entre outros). Os procedimentos comportamentais foram iniciados após o 

período de recuperação dos animais, cerca de 10 dias após a cirurgia. 

 

3.3. Procedimento de infusão 

 

No dia do experimento comportamental, os animais passaram pelo 

procedimento de infusão de AP5 (Tocris®) ou muscimol (Sigma-Aldrich®) 5 minutos 

antes ou imediatamente após o treino da tarefa (Schenberg & Oliveira, 2008; Chang 

& Liang, 2012; Nasehi et al., 2017; Souza & Carobez, 2016). A cânula de infusão (30 

gauge) foi inserida na cânula guia para infusão da droga. Ambas as drogas foram 

dissolvidas em solução salina 0.9% (1,0mg/mL) e injetadas no SubD resultando em 

um volume de 0.2μL em cada hemisfério, logo, as doses de AP5 e muscimol foram, 

cada uma, de 0.2ug/0.2ul/hemisfério (Bueno et al., 2005; Herdade et al., 2006; 

Nascimento et al., 2010). Os animais do grupo controle para cada experimento 

receberam o mesmo volume em solução salina 0,9%. As infusões foram realizadas 

simultaneamente em ambos os lados usando duas microseringas Hamilton® 10 μL 

acopladas à cânula de infusão com um tubo de polietileno e à uma bomba de infusão 

automática (Insight®) que efetuou a injeção da droga. Após a infusão, com taxa de 

velocidade de 0.2ul por minuto, a cânula permaneceu no local por mais 60 segundos, 

a fim de se evitar o refluxo da droga.  

 

3.4. Verificação da implantação de cânulas 

 

Para verificar se as cânulas foram implantadas corretamente, após finalizar o 

teste dos Experimentos 1 e 2, os animais foram anestesiados com injeção i.p. de 

tiopental sódico (150mg/kg) (Thiopentax®) e lidocaína (10mg/kg) (Lidovet®). 
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Aproximadamente 10 minutos após a anestesia, os animais receberam a infusão de 

0.2ul/hemisfério de corante a uma taxa de 0.2ul/min + 1min para evitar o refluxo. Em 

seguida, após a eutanásia dos animais por meio dos barbitúricos, os mesmos foram 

decapitados e tiveram seus cérebros removidos e congelados no freezer à –80°C. Os 

cérebros congelados foram seccionados no criostato sob temperatura de -22°C em 

cortes coronais de 30μm e preparados em lâminas, que foram analisadas a fresco 

para a visualização do corante no SubD. Em seguida, as lâminas receberam a 

coloração com cresil de violeta para a localização do traço da cânula.  

 

3.5.  Aparelho 

 

 

Fonte: www.avsprojetos.com.br 

Figura 2. Caixa de esquiva AVS projetos®. 

 

O aparelho de esquiva (figura 2) é composto por uma caixa acrílica com dois 

compartimentos, cada um medindo 22x21x22 cm, e separados por uma parede 

acrílica com uma porta de acesso conectando ambos os compartimentos. O 

compartimento no qual os animais receberam o estímulo aversivo (choque nas patas) 

é formado por paredes pretas, compondo um ambiente escuro, enquanto o outro 

ambiente possui as paredes brancas, configurando um ambiente claro. A tampa do 

aparelho é de acrílico transparente e a base é formada por grades metálicas (cada 

grade medindo 0,4 cm de diâmetro e distantes 1,2 cm uma da outra) conectadas a um 
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gerador de choque elétrico que foi utilizado para gerar choque nas patas do animal 

(AVS Projetos®). Duas câmeras filmadoras foram acopladas aos compartimentos 

claro e escuro para o registro comportamental. Os experimentos com CMC foram 

realizados no compartimento escuro do aparelho de esquiva. O aparelho foi limpo com 

uma solução de 20% de etanol entre as sessões de treino ou teste de cada animal.  

 

3.6. Procedimentos comportamentais 

 

3.6.1. Habituação 

 

Os animais foram manipulados pelo experimentador de forma consecutiva 

durante os 4 últimos dias de recuperação da cirurgia. Durante o procedimento, o 

experimentador simulou o protocolo de infusão trocando as sondas das cânulas, 

habituando os animais ao toque e presença do experimentador, além do som da 

bomba de infusão. O procedimento de habituação foi comum a todos Experimentos 

descritos nos próximos itens. Todos os procedimentos comportamentais foram 

realizados entre 11:00 e 15:00h. 

 

3.6.2. Condicionamento de medo ao contexto  

 

Após o período de habituação, no dia do treino cada animal foi colocado no 

compartimento escuro do aparelho de esquiva com a porta de acesso fechada e, após 

dois minutos, recebeu um choque nas patas (estímulo incondicionado), com 

intensidade de 0,8 mA e um segundo de duração. Um minuto após a apresentação do 

estimulo aversivo o animal foi retirado do aparelho e levado de volta à caixa moradia, 

totalizando um treino de três minutos. Aproximadamente 48h após o treino, cada 

animal foi colocado no mesmo compartimento do treino e o tempo de congelamento 

foi registrado com o auxílio de um cronômetro de forma contínua, minuto a minuto, por 

um período de cinco minutos.  

 

3.6.3. Esquiva inibitória step-through 
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Após a habituação, os animais foram submetidos ao treino da tarefa no qual 

foram colocados no compartimento claro e após 10s a porta de acesso ao 

compartimento escuro foi aberta. No momento que o animal passou para o 

compartimento escuro a porta de acesso foi fechada e os mesmos receberam um 

choque nas patas de intensidade 0.8mA por 1s. Os animais foram retirados do 

aparelho imediatamente após a apresentação do estímulo aversivo. Após 48h, os 

animais foram submetidos ao teste da esquiva, que consistiu novamente em colocar 

os animais no compartimento claro e abrir a porta de acesso após 10s. Foi medida, 

com o auxílio de um cronômetro, a latência de passagem para o compartimento escuro 

e o animal ficou neste durante 5min para verificar o congelamento. Os animais que 

permaneceram no compartimento claro após 5min foram retirados pelo 

experimentador e colocados no escuro para verificação do congelamento por 5min.  

 

3.7. Desenhos experimentais 

 

3.7.1.  Experimento 1A: Efeitos de infusões pré-treino de muscimol e AP5 

no SubD sobre o desempenho de animais no CMC 

 

Para avaliar os efeitos comportamentais resultantes da inativação temporária 

do SubD e do bloqueio NMDA nessa região sobre a aquisição de memória no CMC, 

os animais foram divididos em 3 grupos, os quais receberam infusões 5min antes do 

treino. O grupo controle recebeu solução salina 0.9%, enquanto os grupos droga 1 e 

droga 2 receberam muscimol e AP5, respectivamente. Os animais passaram pela 

cirurgia de implantação bilateral de cânulas no SubD e após o período de 10 dias de 

recuperação, com os 4 últimos de habituação, passaram pelo procedimento 

comportamental do CMC, conforme descrito anteriormente. O parâmetro 

comportamental avaliado neste experimento foi o congelamento minuto a minuto. 

Figura 3. 

 

 

Fonte: O autor (2019). 
Figura 3. Desenho do experimento 1A. 

Cirurgia Habituação Infusão 5min
Treino 
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48h
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3.7.2. Experimento 1B: Efeitos de infusões pós-treino de muscimol e AP5 

no SubD sobre o desempenho de animais no CMC 

 

Para avaliar os efeitos comportamentais resultantes da inativação temporária 

do SubD e do bloqueio NMDA nessa região sobre a consolidação de memória no 

CMC, os animais passaram pelos mesmos procedimentos descritos no experimento 

1A, com exceção apenas do momento de administração da droga, que, neste 

experimento, ocorreu imediatamente após o treino. Figura 4. 

 

 

Fonte: O autor (2019); Nota: Im.= imediatamente. 
Figura 4. Desenho do experimento 1B. 

 

3.7.3. Experimento 2A: Efeitos de infusões pré-treino de muscimol e AP5 

no SubD sobre o desempenho de animais na EI ST 

 

Para controlar fatores como sensibilidade ao choque e reatividade emocional a 

um estímulo aversivo, além de um efeito de aprendizado geral, utilizou-se uma tarefa 

que, assim como o CMC, apresenta esses aspectos. Os efeitos comportamentais 

resultantes da inativação temporária do SubD e do bloqueio NMDA nessa região sobre 

a aquisição de memória na EI ST foram investigados através dos mesmos 

procedimentos descritos no experimento 1A, com exceção apenas da tarefa 

comportamental utilizada, conforme descrita no item do procedimento 

comportamental. Os parâmetros comportamentais avaliados neste experimento 

incluem latência e congelamento no compartimento escuro. Figura 5. 

 

 

Fonte: O autor (2019). 
Figura 5. Desenho do experimento 2A. 
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3.7.4. Experimento 2B: Efeitos de infusões pós-treino de muscimol e AP5 

no SubD sobre o desempenho de animais na EI ST 

 

Para controlar fatores como sensibilidade ao choque e reatividade emocional a 

um estímulo aversivo, além de um efeito de aprendizado geral, utilizou-se uma tarefa 

que, assim como o CMC, apresenta esses aspectos. Os efeitos comportamentais 

resultantes da inativação temporária do SubD e do bloqueio NMDA nessa região sobre 

a consolidação de memória na EI ST foram investigados através dos mesmos 

procedimentos descritos no experimento 2A, com exceção apenas do momento de 

administração da droga, que, neste experimento, ocorreu imediatamente após o 

treino. Figura 6. 

 

 

Fonte: O autor (2019). Nota: Im.= imediatamente. 
Figura 6. Desenho do experimento 2B. 

 

3.8. Análise estatística 

 

Para verificar os efeitos de grupo (AP5, muscimol e salina), tempo (minuto a 

minuto) e interação (grupo x tempo) sobre uma medida contínua de congelamento em 

5 momentos diferentes, procederam-se análises de generalized estimating 

equations (GEE), seguidas de testes post hocs Least Significant Difference (LSD) de 

Fisher quando necessário. Para verificar o efeito de grupo sobre uma medida contínua 

de latência em um único momento, procederam-se análises de generalized linear 

model (GzLM). A opção por modelos generalizados justifica-se, principalmente, pois 

essas análises permitem a utilização de outras distribuições, além da normal (linear), 

que podem se ajustar melhor aos dados (Hardin, 2005). A significância assumida foi 

de 0,05.
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Histologia 

 

  

Fonte: O autor (2019). Nota: CA1= porção CA1 do hipocampo; DG= giro denteado; DS= dorsal 
subiculum; fmj= fórceps maior do corpo caloso; PoDG= camada polimórfica do giro denteado. 
Figura 7. Esquema representativo baseado no Atlas de Paxinos & Watson. Os círculos 
sombreados representam a área onde as cânulas foram distribuídas nos animais considerados nas 
análises estatísticas. 

 

A figura 7 apresenta um esquema representativo das áreas onde as cânulas 

foram implantadas nos animais considerados nas análises estatísticas. Os animais 

que não apresentaram correto implante bilateral de cânulas (n=29) foram excluídos 

das análises. Além disso, 3 animais apresentaram entupimento de cânula no dia da 

infusão e foram excluídos da análise. 

A Figura 8 apresenta o local de implante da cânula em um corte real de uma 

de nossas lâminas. O número final de animais foi 23 para o experimento 1A [AP5 

(n=9); muscimol (n=8); salina (n=6)], 21 para o experimento 1B [AP5 (n=7); muscimol 

(n=7); salina (n=7)], 25 para o experimento 2A [AP5 (n=8); muscimol (n=9); salina 

(n=8)] e 25 para o experimento 2B [AP5 (n=9); muscimol (n=8); salina (n=8)].  
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Fonte: O autor (2019). 
Figura 8. Corte real. Mostra-se, em uma de nossas 
laminas, o local do sítio de infusão no SubD no 
hemisfério direito (AP=-6.4 mm, ML=+/-3.8 mm, DV=- 
3.4 mm). 

 

4.2. Resultados comportamentais 

 

4.2.1. Experimento 1A: Efeitos de infusões pré-treino de muscimol e AP5 

no SubD sobre o desempenho de animais no CMC 

 

A Figura 9 mostra os efeitos das infusões pré-treino de muscimol e AP5 no 

SubD sobre o desempenho de animais no teste de CMC. O modelo de GEE foi 

ajustado com distribuição gama e matriz de covariância não estruturada com base no 

índice QIC (145,03). As análises de GEE mostraram efeito significativo de interação 

[Wald (8, 80)= 16,67; p=0,03], mas não dos fatores isolados grupo [Wald (2, 20)= 4,13; 

p=0,12] e tempo [Wald (4, 80)= 2,65; p= 0,61] sobre as medidas de congelamento. O 

teste post hoc mostrou que o grupo muscimol apresentou menor tempo médio de 

congelamento que o grupo salina nos minutos 3 e 4 (p<0,05). 
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Fonte: O autor (2019). Nota: CMC= condicionamento de medo ao contexto. 
Figura 9. Efeitos de infusões pré-treino de muscimol e AP5 no SubD sobre o 
desempenho de animais no teste de CMC. A figura mostra o congelamento médio 

(s) por minuto durante o teste de CMC. Dados expressos em Média±EP. * indica 
maior tempo médio de congelamento do grupo salina em relação ao grupo muscimol 
no minuto correspondente (p< 0,05). O número de animais por grupo é mostrado 
entre parênteses. GEE seguido de post hoc LSD. 

 

4.2.2. Experimento 1B: Efeitos de infusões pós-treino de muscimol e AP5 

no SubD sobre o desempenho de animais no CMC  

 

A Figura 10 mostra os efeitos das infusões pós-treino de muscimol e AP5 no 

SubD sobre o desempenho de animais no teste de CMC. O modelo de GEE foi 

ajustado com distribuição gama e matriz de covariância não estruturada com base no 

índice QIC (82,60). As análises de GEE mostraram efeitos significativos de grupo 

[Wald (2, 18)= 7,03; p= 0,030], tempo [Wald (4, 72)= 18,57; p= 0,001] e interação 

[Wald (8, 72)= 24,88; p= 0,002] sobre as medidas de congelamento. 

O teste post hoc para o efeito grupo mostrou que o grupo AP5 (16,35±4,48) 

apresentou menor tempo médio de congelamento (p< 0,05) que o grupo salina 

(35,74±5,96). O teste post hoc para o efeito interação mostrou que o grupo AP5 

apresentou menor tempo médio de congelamento que o grupo salina nos minutos 1, 

2 e 3 (p< 0,05), e que o grupo muscimol apresentou menor tempo médio de 

congelamento que o grupo salina nos minutos 3 e 5 (p< 0,05). Além disso, o grupo 
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AP5 também mostrou menor tempo médio de congelamento que o grupo muscimol 

nos minutos 1 e 2 (p< 0,05). Figura 10. 

 

 

Fonte: O autor (2019). Nota: CMC= condicionamento de medo ao contexto.  
Figura 10. Efeitos de infusões pós-treino de muscimol e AP5 no SubD sobre o 
desempenho de animais no teste de CMC. A figura mostra o congelamento médio 

(s) por minuto durante o teste de CMC. Dados expressos em Média±EP. * indica 
maior tempo médio de congelamento do grupo salina em relação ao grupo muscimol 
(p< 0,05) no minuto correspondente; # indica maior tempo médio de congelamento 
do grupo salina em relação ao grupo AP5 (p< 0,05) no minuto correspondente; & 
indica maior tempo médio de congelamento do grupo muscimol em relação ao grupo 
AP5 (p< 0,05) no minuto correspondente O número de animais por grupo é mostrado 
entre parênteses. GEE seguido de post hoc LSD. 

 

4.2.3. Experimento 2A: Efeitos de infusões pré-treino de muscimol e AP5 

no SubD sobre o desempenho de animais na EI ST  

 

A Figura 11 mostra os efeitos das infusões pré-treino de muscimol e AP5 no 

SubD sobre a latência de animais no teste de EI ST. O modelo de GzLM foi ajustado 

com distribuição gama com base no índice AIC (320,36). As análises de GzLM não 

mostaram efeito significativo de grupo [Wald (2, 22)= 0,024; p= 0,988] sobre o tempo 

médio de latência no teste da EI ST. 
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Fonte: O autor (2019). Nota: EI ST= esquiva inibitória step-through. 
Figura 11. Efeitos de infusões pré-treino de muscimol e AP5 no SubD 
sobre a latência dos animais no teste de EI ST. A figura mostra o tempo 
médio de latência durante o teste de EI ST. Dados expressos em 
Média±EP. Não foram observadas diferenças entre os grupos. GzLM. 

 

A Figura 12 mostra os efeitos das infusões pré-treino de muscimol e AP5 no 

SubD sobre o tempo de congelamento no escuro de animais no teste de EI ST. O 

modelo de GEE foi ajustado com distribuição gama e matriz de covariância não 

estruturada com base no índice QIC (145,47). As análises de GEE mostraram efeito 

significativo de tempo [Wald (4, 88)= 40,889; p< 0,0001], mas não dos fatores grupo 

[Wald (2, 22)= 0,74; p= 0,689] e interação [Wald (8, 88)= 12,662; p= 0,124] sobre as 

medidas de congelamento no escuro. O teste post hoc mostrou que o minuto 1 

apresentou maior tempo médio de congelamento que os minutos 3, 4 e 5 (p<0,05). 
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Fonte: O autor (2019). Nota: EI ST= esquiva inibitória step-through. 
Figura 12. Efeitos de infusões pré-treino de muscimol e AP5 no SubD sobre o 
congelamento no escuro dos animais no teste de EI ST. A figura mostra o congelamento 

médio (s) por minuto no escuro durante o teste de EI ST. Dados expressos em Média±EP. 
Não foram observadas diferenças entre os grupos. O número de animais por grupo é mostrado 
entre parênteses. GEE seguido de post hoc LSD. 

 

4.2.4. Experimento 2B: Efeitos de infusões pós-treino de muscimol e AP5 

no SubD sobre o desempenho de animais na EI ST 

 

A Figura 13 mostra os efeitos das infusões pós-treino de muscimol e AP5 no 

SubD sobre a latência de animais no teste de EI ST. O modelo de GzLM foi ajustado 

com distribuição gama com base no índice AIC (301,74). As análises de GzLM não 

mostaram efeito significativo de grupo [Wald (2, 22)= 0,546; p= 0,761] sobre o tempo 

médio de latência no teste da EI ST. 
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Fonte: O autor (2019). Nota: EI ST= esquiva inibitória step-through. 
Figura 13. Efeitos de infusões pós-treino de muscimol e AP5 no 
SubD sobre a latência dos animais no teste de EI ST. A figura mostra 
o tempo médio de latência durante o teste de EI ST. Dados expressos em 

Média±EP. Não foram observadas diferenças entre os grupos. GzLM. 

 

A Figura 14 mostra os efeitos das infusões pós-treino de muscimol e AP5 no 

SubD sobre o tempo de congelamento no escuro de animais no teste de EI ST. O 

modelo de GEE foi ajustado com distribuição gama e matriz de covariância não 

estruturada com base no índice QIC (134,41). As análises de GEE mostraram efeito 

significativo de tempo [Wald (4, 88)= 37,841; p< 0,0001], mas não dos fatores grupo 

[Wald (2, 22)= 5,083; p= 0,08] e interação [Wald (8, 88)= 9,919; p= 0,271] sobre as 

medidas de congelamento no escuro. O teste post hoc mostrou que os minutos 1 e 2 

apresentaram maiores tempos médios de congelamento que os minutos 3, 4 e 5 

(p<0,05). 
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Fonte: O autor (2019). Nota: EI ST= esquiva inibitória step-through. 
Figura 14. Efeitos de infusões pós-treino de muscimol e AP5 no SubD sobre o 
congelamento no escuro dos animais no teste de EI ST. A figura mostra o 
congelamento médio (s) por minuto no escuro durante o teste de EI ST. Dados expressos 
em Média±EP. Não foram observadas diferenças entre os grupos. O número de animais 
por grupo é mostrado entre parênteses. GEE seguido de post hoc LSD. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Os resultados observados nos experimentos 1A e 1B mostram que a inativação 

do SubD com muscimol, seja realizada antes ou após o treino, provocou prejuízo no 

CMC. O bloqueio NMDA com AP5, por sua vez, provocou prejuízo apenas quando 

realizado após o treino dessa tarefa. Nos experimentos com EI ST (2A e 2B), não 

foram observados efeitos das manipulações por muscimol e AP5, sobre a latência, 

tampouco sobre o congelamento no compartimento escuro, dos animais em ambos 

momentos de infusão no SubD. Esses resultados estão sumarizados na Tabela 1. 

 

  Tabela1. Sumário de resultados 

 Pré-treino Pós-treino 

CMC   
Muscimol   

AP5 -  

EI ST        
Muscimol - - 

AP5 - - 

              Fonte: o autor (2019) 

 

As inativações temporárias por infusão de muscimol no SubD provocaram 

prejuízos quando realizadas antes ou após o treino do CMC, o que indicaria que esta 

região poderia estar envolvida tanto na aquisição quanto na consolidação da tarefa. 

Contudo, como o efeito do muscimol começa quase imediatamente após sua infusão 

e se mantém estável por horas (Hikosaka & Wurtz, 1985; Martin, 1991; Krupa et al., 

1999), a droga continua ativa por um período após a tarefa, podendo atuar durante a 

fase de consolidação, uma vez que também foi observado efeito pós-treino. 

Desse modo, é possível que o efeito deletério da administração do muscimol 

antes do treino, observado em nosso estudo, esteja mais relacionado com a 

consolidação do que com a aquisição da tarefa. Além disso, é observado que 

inativações optogenéticas no SubD durante o treino não prejudicam o desempenho 

dos animais no CMC (Roy et al.,2017), sugerindo que essa região não está envolvida 

na aquisição da tarefa.  

Por serem manipulações diferentes, poderia ser sugerido que a distinção 

observada nos resultados, com a presente inativação farmacológica apresentando 
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efeito na aquisição e a optogenética não, seria decorrente de alguma diferença nos 

mecanismos envolvidos em cada técnica. Dessa maneira, algumas diferenças entre 

essas formas de manipulação devem ser destacadas. 

Primeiro, as inativações optogenéticas em Roy et al., (2017) ocorreram através 

de hiperpolarizações reguladas por Archaerhodopsins geneticamente modificadas 

que controlam bombas de prótons e promovem o efluxo desses elementos diante da 

presença de luz verde. Nossas inativações farmacológicas, por sua vez, se deram por 

meio de hiperpolarizações controladas por canais de cloreto, com influxo desses íons 

após a infusão do muscimol (Johnston, 2014). 

Segundo, a técnica de optogenética apesenta extrema precisão celular, 

atuando especificamente em neuronios de interesse (Dugué et al., 2012). Em Roy et 

al. (2017), as células dorsosubiculares inativadas foram neurônios exclusivamente 

excitatórios marcadores de CaMKII+. Por outro lado, inativações por muscimol, como 

em nosso caso, não se restringem a um especifico grupo de células, atuando sobre 

diferentes tipos de neurônios, como interneurônios gabaérgicos presentes no SubD 

(Martin, 1991; Witter & Amaral, 2004). 

Terceiro, além da precisão celular, manipulações optogenéticas apresentam 

grande precisão temporal, atuando apenas durante a exposição da luz (Dugué et al., 

2012), ao contrário de manipulações farmacológicas, que podem apresentar efeito 

prolongado por alguns minutos ou horas (Allen et al., 2008; Kitamura et al., 2009). Um 

estudo que investigou a questão da precisão temporal dessas técnicas no CMC 

mostrou que somente a inativação optogenética precisa -apenas durante o teste- do 

HD prejudicou o desempenho dos animais. Por sua vez, a inativação optogenética 

prolongada -30min antes e durante a teste- dessa região, simulando um efeito 

farmacológico, não provocou prejuízo. Assim, o HD seria necessário para evocação 

tardia apenas quando não haveria tempo para o engajamento de mecanismos 

compensatórios (Goshen et al., 2011). 

Embora representem uma possível linha de interpretação, essas diferenças não 

parecem ser a melhor explicação para nossos resultados. Em contra-argumentação a 

esta linha, há na literatura evidências que indicam uma semelhança de resultados 

entre inativações optogenéticas e farmacológicas na aquisição do CMC e também do 

condicionamento de medo ao som. Em estruturas como amígdala e hipocampo, o 
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mesmo padrão de resultados observados após manipulações farmacológicas é visto 

em estudos optogenéticos, validando a equivalência funcional dessas técnicas nesses 

paradigmas (Goshen et al., 2011). 

Assim, apesar da administração pré-treino ter provocado prejuízo no 

desempenho da tarefa, nossos dados, em conjunto com a literatura, sugerem que a 

ação do muscimol se deu após o treino da tarefa, ou seja, no período de consolidação 

do CMC. Dessa forma, a inativação temporária do SubD com muscimol apresenta 

resultados semelhantes aos observados no HD, onde essa manipulação também 

prejudica apenas a fase de consolidação do CMC (Chang & Liang, 2012; Maren & 

Holt, 2004). 

Nas manipulações com infusões de AP5 no SubD, houve prejuízo no CMC 

apenas quando a administração ocorreu após o treino. Neste caso, o efeito da droga 

mostra o envolvimento dessa região no período de consolidação da informação. Este 

resultado sugere que a participação de mecanismos relacionados à plasticidade 

sináptica no SubD é necessária durante a consolidação de memórias contextuais de 

medo. A atuação do subículo, através de vias que podem apresentar plasticidade 

sináptica dependente de NMDA (Commins et al., 1998; O’Mara, 2000; Craig & 

Commins, 2006; Behr et al., 2009; Wozny et al., 2008), na ligação indireta entre 

hipocampo e CE, regiões envolvidas na consolidação do CMC (Chang & Liang, 2012; 

Baldi et al., 2013), pode estar relacionada com este resultado. 

O efeito do AP5 observado em apenas um momento de manipulação 

(imediatamente pós-treino) pode estar relacionado com as propriedades celulares dos 

neurônios piramidais do subículo, que podem ser modificáveis a curto e longo prazo 

(Behr et al., 2009). Além disso, o tempo de ação dessa droga, ao contrário do 

muscimol, parece ser curto, visto que outros trabalhos de nosso laboratório também 

observaram efeito apenas em um momento de manipulação -imediatamente pré-

treino- (De Oliveira Coelho et al., 2013; Schenberg & Oliveira, 2008). Isto sugere que 

o resultado negativo observado após a infusão pré-treino de AP5 no SubD não parece 

estar relacionado com um possível efeito chão provocado por estresse pelo curto 

intervalo entre treino e infusão. Ademais, a inspeção visual do gráfico pode sugerir 

uma possibilidade de efeito em caso de aumento amostral. Neste caso, o SubD 

poderia estar envolvido na aquisição do CMC através de transmissões 
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glutamatérgicas dependentes de NMDA. Contudo, esta possibilidade não 

compromete o achado principal do presente estudo, qual seja, o envolvimento do 

SubD na consolidação do CMC. 

Curiosamente, este padrão de resultados observados no SubD é distinto 

daquele visto no HD, onde o bloqueio de receptores NMDA com AP5 afeta apenas a 

fase de aquisição de memória no CMC (De Oliveira Coelho et al., 2013; Schenberg & 

Oliveira, 2008). Talvez a possibilidade das plasticidades envolvidas nas conexões 

entre hipocampo e subículo serem reguladas de forma independente esteja ligada a 

essa distinção de resultados entre as estruturas (Kunitake et al., 2004; Behr et al., 

2009). Essa distinção entre HD e SubD a partir da mesma manipulação pode sugerir 

que o subículo, apesar de sua densa ligação com a região CA1 (Witter & 

Groenewegen, 1990), pode apresentar propriedades funcionais independentes do 

hipocampo, não sendo apenas um simples canal de transição no circuito hipocampal 

(De La Prida et al., 2006; Aggleton & Christiansen, 2015). 

Os resultados negativos de nosso experimento controle (2A e 2B) sugerem que 

a porção dorsal do subículo não está envolvida com aprendizagem instrumental. Essa 

sugestão está de acordo com resultados que, embora derivados de uma tarefa 

comportamental diferente da esquiva -estímulos apetitivos-, indicam que o SubD 

parece não participar desse tipo de aprendizagem (Andrzejewski et al., 2006). Além 

disso, nossos resultados corroboram a ideia de que nossa versão de EI ST é 

hipocampo/contexto independente. Outro estudo de nosso laboratório mostrou que, 

ao passo em que a infusão pré-treino de AP5 no HD prejudicou o desempenho de 

animais treinados e testados no CMC, manipulações pré-treino de AP5, muscimol ou 

escopolamina no HD neste mesmo protocolo de EI ST não surtiram efeito (Favaro, 

2019). Ademais, o fato de nossas manipulações interferirem apenas com o CMC e 

não com a EI ST, mostra que os elementos em comum entre as duas tarefas, como 

sensibilidade ao choque e reatividade emocional a um estimulo aversivo, além de um 

efeito de aprendizado geral, não seriam responsáveis pelos prejuízos observados. 

Isto sugere que provavelmente os efeitos observados nos experimentos de 

CMC (1A e 1B) estão relacionados ao envolvimento do SubD com aspectos 

contextuais. Desse modo, parece haver uma dissociação entre os paradigmas 

utilizados na qual os aspectos contextuais avaliados no CMC não estão 
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suficientemente salientes em nosso protocolo de EI ST para recrutar regiões 

hipocampais. 

No entanto, ao conhecimento de nossa revisão, não existem estudos que 

investiguem a participação do SubD em qualquer versão de esquiva inibitória. O único 

trabalho envolvendo o subículo nesta tarefa se restringe à porção ventral dessa 

estrutura (Liu & Liang, 2009). Além disso, o presente protocolo utilizou apenas uma 

dose, não fazendo uma curva dose-resposta. Logo, embora nossa versão da EI ST 

possa ser usada como controle de nossos experimentos de CMC, mais estudos com 

diferentes versões de esquiva inibitória, como a step-down, bem como com diferentes 

doses, são necessários para verificar se de fato o SubD não está envolvido na tarefa.  

Neste sentido, compreende-se a relevância da discussão dos presentes 

resultados, bem como da necessidade, a fim de um melhor entendimento sobre o 

tema, de novas pesquisas que contemplem a investigação de mecanismos 

neurobiológicos envolvidos na relação do subículo, em particular do SubD, com a 

aprendizagem aversiva.  Por exemplo, como já é mostrada a participação do SubD na 

evocação do CMC via optogenética (Roy et al., 2017), interessante seria, como 

direcionamento futuro, realizar uma manipulação farmacológica pré-teste nessa 

região, para corroborar ainda mais a equivalência funcional entre essas técnicas. 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Os  presente achados acrescentam à litertura a informação de que o SubD 

também está envolvido nos processos que ocorrem após a saída do animal do 

aparelho depois do treino de CMC, ou seja, no período de consolidação da tarefa. 

Além disso, nossos dados mostram que eventos dependentes do receptor NMDA no 

SubD são necessários durante a fase de consolidação do CMC, sugerindo que 

processos de plasticidade sinaptica também ocorrem nesta região. Por fim, ressalta-

se a importância de novos trabalhos envolvendo os mecanismos neurobiológicos 

subjacentes à participação do subículo na aprendizagem aversiva para uma melhor 

compreensão sobre o assunto. 
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