
VANESSA MANCHIM FAVARO 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da participação do hipocampo dorsal na plasticidade 

sináptica associada à expressão de pCREB nos núcleos da 

amígdala após a tarefa de esquiva inibitória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019 

Tese apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo - Escola 

Paulista de Medicina, para obtenção 

do título de Doutor em Ciências. 



VANESSA MANCHIM FAVARO 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da participação do hipocampo dorsal na plasticidade 

sináptica associada à expressão de pCREB nos núcleos da 

amígdala após a tarefa de esquiva inibitória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Gabriela Menezes de Oliveira 

Coorientadora: Profa. Dra. Juliana Carlota Kramer Soares 

 

 

 

São Paulo 

2019 

Tese apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo - Escola 

Paulista de Medicina, para obtenção 

do título de Doutor em Ciências. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favaro, Vanessa Manchim 

Avaliação da participação do hipocampo dorsal na plasticidade sináptica 

associada à expressão de pCREB nos núcleos da amígdala após a tarefa de 

esquiva inibitória / Vanessa Manchim Favaro - São Paulo, 2019. 

          XVIII, 86. 

Tese de Doutorado - Universidade Federal de São Paulo - Escola 

Paulista de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia. 

 Título em inglês: Evaluation of dorsal hippocampal involvement in 

synaptic plasticity associated with expression of pCREB in the amygdala nuclei 

after the task of inhibitory avoidance 

 1. Esquiva Inibitória 2. Amígdala 3. Hipocampo 4. Memória 5. pCREB 6. 

Ratos. 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Tese foi desenvolvida no Departamento de Psicobiologia da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), com o apoio financeiro da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da 

Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

 

 

 

 

Chefe de Departamento 

Prof. Dr. José Carlos Fernandez Galduroz 

 

 

 

Coordenadora do Curso de Pós-Graduação 

Profa. Dra. Vânia D´ Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

VANESSA MANCHIM FAVARO 

 

 

 

 

 

Avaliação da participação do hipocampo dorsal na plasticidade 

sináptica associada à expressão de pCREB nos núcleos da 

amígdala após a tarefa de esquiva inibitória 

 

 

 

Presidente da banca 

Profa. Dra. Maria Gabriela Menezes de Oliveira 

 

Banca examinadora 

Profa. Dra. Deborah Suchecki 

Prof. Dr. Gilberto Fernando Xavier 

Profa. Dra. Raquel Vecchio Fornari 

Profa. Dra. Rita de Cássia Sinigaglia Galli Coimbra 

 

 

 



VI 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tese de Doutorado aos meus pais, 

Gilberto (in memoriam) e Célia, por terem dedicado 

suas vidas à construção dos caminhos que me 

fizeram chegar até aqui. Com imensa gratidão, 

dedico também a minha irmã, Gabriela, e ao meu 

cônjuge, Leandro, por todo apoio, incentivo e força 

que me deram durante a realização e cumprimento 

dessa jornada. Amo todos vocês!  

 



VII 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À Gabi, minha orientadora, por ter orientado durante o Mestrado e o 

Doutorado, por ter me auxiliado no aprimoramento do meu pensamento crítico e 

científico e me proporcionado a liberdade para construir meu caminho na pós-

graduação, e por ter me aceitado no seu grupo de alunos, que sem dúvidas, 

encontrei pessoas que marcaram minha vida profissional e pessoal.  

Aos meus pais, Gilberto (in memoriam) e Célia, pela confiança em todas 

as minhas escolhas, por não medirem esforços para que eu alcançasse meus 

objetivos, e pelo apoio nos momentos que mais precisei.  

A minha irmã, Gabriela, pelos conselhos nas horas que mais precisei, pelo 

apoio durante os momentos mais difíceis da pós-graduação e pelo incentivo para 

que eu conseguisse sempre seguir em frente. 

Ao meu cônjuge, Leandro, pelo apoio emocional nos momentos mais 

difíceis, pelos conselhos diante de decisões, pela parceria e companheirismo 

que fizeram do meu caminho no doutorado muito mais leve e completo. 

À Juliana Carlota (Cococó) pela coorientação, por suas contribuições 

neste estudo, e também pelo apoio emocional durante esse período e amizade 

durante todos esses anos. 

À Thays Brenner, por ser um exemplo de competência, humildade e 

mediação de conflitos, pela parceria durante a organização do curso de verão, 

pela amizade e pelo auxílio nos Experimentos durante o doutorado.  

Ao Dimitri Daldegan e ao Márcio Braga, por terem me dado a oportunidade 

de coorientá-los e pela confiança no meu trabalho, tem sido um aprendizado 

muito grande acompanhar o caminho de vocês no Mestrado. 



VIII 
 

Aos pós-graduandos do Departamento de Psicobiologia, em especial: 

Sophia, Thays, Rafael, Amanda, Paulinha, Marcus (baiano), Silmara, Cadu, 

pelas inúmeras conversas científicas, problematizações, idas ao Ritorna e Toldo 

Azul, apoio emocional e amizade. 

Aos professores do Departamento de Psicobiologia, em especial o Prof. 

Dr. Orlando Bueno, pelos ensinamentos e pela vivência, durante as disciplinas, 

cada um contribuiu de forma especial para minha formação profissional. 

À todas secretárias que passaram pelo Departamento nesse período, em 

especial, Valéria, Jacque e Mara por sempre me orientarem sobre as questões 

administrativas que passaram pelo meu caminho nesse período e pela 

companhia no horário do café. 

À bibliotecária Cristina Jorge, por sempre auxiliar na busca por livros, 

periódicos e teses durante todos esses anos, e pelo cuidado com o acervo da 

biblioteca do Departamento.   

Ao pessoal da limpeza, da informática, da segurança e do apoio aqui do 

Departamento, por terem proporcionado um ótimo ambiente de trabalho.   

Aos membros da banca de defesa, por terem primeiramente aceitado o 

convite e, sobretudo, por suas contribuições para este estudo. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e à Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP) pelo apoio 

financeiro e estrutura necessária para o desenvolvimento deste estudo. 

 

 

 



IX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No memory is ever alone;  

it's at the end of a trail of memories,  

a dozen trails that each have their own 

associations.  

Louis L'Amour 

 



X 
 

SUMÁRIO 
 

LISTA DE SIGLAS ........................................................................................... XII 

LISTA DE FIGURAS ...................................................................................... XIV 

RESUMO......................................................................................................... XV 

ABSTRACT ................................................................................................... XVII 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................... 1 

1.1. SISTEMAS MÚLTIPLOS DE MEMÓRIA ........................................................................... 1 

1.2. MEMÓRIA RELACIONADA A EVENTOS AVERSIVOS .................................................... 2 

1.3. ENVOLVIMENTO DA AMÍGDALA E DO HIPOCAMPO NO CMC E NA EI ...................... 7 

1.4. SISTEMAS DE NEUROTRANSMISSÃO ENVOLVIDOS NO CMC E NA EI ................... 10 

1.5. PLASTICIDADE SINÁPTICA NA INTERAÇÃO ENTRE HIPOCAMPO E AMÍGDALA .... 13 

2. OBJETIVOS ................................................................................................. 16 

3. ETAPA 1 ...................................................................................................... 18 

3.1 MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................ 18 

3.1.1 ANIMAIS ..................................................................................................... 18 

3.1.2 APARELHO ................................................................................................ 18 

3.1.3 PROCEDIMENTO COMPORTAMENTAL ................................................... 20 

3.1.4 PERFUSÃO E CRIOTOMIA ........................................................................ 23 

3.1.5 IMUNO-HISTOQUÍMICA E EXPRESSÃO DE PCREB ................................ 24 

3.1.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA ............................................................................. 25 

3.2 RESULTADOS .................................................................................................. 25 

4. ETAPA 2 ...................................................................................................... 30 

4.1 MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................ 30 

4.1.1 ANIMAIS ..................................................................................................... 30 

4.1.2 CIRURGIA ESTEREOTÁXICA .................................................................... 30 

4.1.3 DROGAS E PROCEDIMENTO DE INFUSÃO ............................................ 31 

4.1.4 APARELHO ................................................................................................ 32 

4.1.5 PROCEDIMENTO COMPORTAMENTAL ................................................... 32 

4.1.6 DESENHO EXPERIMENTAL ...................................................................... 33 

4.1.7. PERFUSÃO E CRIOTOMIA ....................................................................... 36 

4.1.8 IMUNO-HISTOQUÍMICA E EXPRESSÃO DE PCREB ................................ 36 

4.1.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA ............................................................................. 36 

4.2 RESULTADOS .................................................................................................. 37 



XI 
 

5. DISCUSSÃO ................................................................................................ 45 

6. CONCLUSÕES ............................................................................................ 61 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................ 62 

8. ANEXOS ...................................................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

ACSF: do inglês, artificial cerebrospinal fluid 

AP-5: Ácido 2-amino-5-fosfonopentanóico 

ARC: Proteína associada ao citoesquelato regulada por atividade, do inglês, 

activity-regulated cytoskeleton-associated protein 

BL: Núcleo basolateral da amígdala 

BMA: Núcleo basomedial da amígdala 

CA: Corno de Amon 

CE: Núcleo central da amígdala 

CEDEME: Centro de desenvolvimento de modelos experimentais para medicina 

e Biologia  

CEUA: Comissão de ética no uso de animais  

CI: Choque imediato  

CMC: Condicionamento de medo ao contexto 

CMS: Condicionamento de medo ao som 

CREB: Proteína de ligação ao elemento de resposta do cAMP, do inglês, cAMP 

response element binding protein 

CS: Estímulo condicionado, do inglês, conditioned stimulus 

EI: Esquiva inibitória 

GABA: Ácido gama-aminobutírico 

H.M.: Henry Gustav Molaison 

IEGs: Genes de expressão imediata  

KPBS: Tampão fosfato de potássio  

LA: Núcleo lateral da amígdala 



XIII 
 

LTP: Potencial de longa duração, do inglês, long term potentiation 

NMDA: N-metil D-aspartato 

pCREB: Proteína de ligação ao elemento de resposta do cAMP fosforilada 

RP: Resposta punida  

US: Estímulo incondicionado, do inglês, unconditioned stimulus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Aparelho e caixas de transporte. ..................................................................... 18 

Figura 2. Desenho Experimental da Etapa 1. .................................................................. 20 

Figura 3. Comportamento de animais submetidos ao choque imediato na tarefa 

de esquiva inibitória. ............................................................................................................. 24 

Figura 4. Expressão de pCREB nos núcleos da amígdala após a tarefa da EI. .... 26 

Figura 5. Desenho Experimental da Etapa 2 ................................................................... 32 

Figura 6. Histologia. ............................................................................................................... 34 

Figura 7. Efeito da infusão pré-treino de AP-5 no hipocampo dorsal sobre o 

desempenho de animais submetidos á tarefa de CMC. ............................................... 35 

Figura 8. Efeito da infusão pré-treino de AP-5 no hipocampo dorsal sobre o 

desempenho de animais submetidos à tarefa de EI. .................................................... 36 

Figura 9. Efeito da infusão pré-treino de escopolamina no hipocampo dorsal 

sobre o desempenho de animais submetidos à tarefa de EI. .................................... 37 

Figura 10. Efeito da infusão pré-treino de muscimol no hipocampo dorsal pré-

treino sobre o desempenho de animais submetidos à tarefa de EI. ........................ 38 

Figura 11. Efeito da infusão pré-treino de AP-5 no hipocampo dorsal sobre a 

expressão de pCREB na amígdala após à EI.................................................................. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XV 
 

RESUMO  

 

As tarefas de esquiva inibitória (EI) – step-through e de condicionamento 

de medo ao contexto (CMC) são baseadas em diferentes tipos de aprendizagem 

associativa, nas quais as memórias relacionadas aos eventos aversivos podem 

ser estudadas. As duas tarefas envolvem a associação entre estímulos, sendo 

um chamado de condicionado, que pode ser o contexto onde o animal está 

inserido, e o outro de incondicionado, como um choque nas patas, relativos ao 

condicionamento de medo. Em particular, entre ambas, apenas a tarefa de EI 

envolve também a associação entre um comportamento ativo e um estímulo, 

sendo esse tipo de aprendizagem relativo ao chamado condicionamento 

instrumental. Sabe-se que ambas tarefas dependem da participação da 

amígdala, enquanto o envolvimento do hipocampo depende da saliência de 

componentes contextuais e espaciais presentes nessas tarefas. Um estudo 

anterior do nosso laboratório mostrou que o bloqueio temporário do hipocampo 

dorsal não apenas diminuiu os comportamentos defensivos dos animais no 

CMC, mas também diminuiu a expressão da proteína de ligação ao elemento de 

resposta do AMPc fosforilado (pCREB), um fator de transcrição relacionado à 

plasticidade sináptica e à memória, nos núcleos da amígdala. Nesse sentido, o 

presente estudo investigou a participação do hipocampo dorsal na plasticidade 

sináptica associada a expressão de pCREB nos núcleos da amígdala após a 

tarefa de EI – step-through. Na Etapa 1, foram observadas diferenças 

significativas nos comportamentos defensivos, em particular na latência, no 

tempo de congelamento no compartimento branco e no tempo em atividade em 

animais submetidos ao choque imediato e a condição de habituação na tarefa 

de EI. Além disso, foi observado um aumento na expressão de pCREB nos 

núcleos lateral, basolateral e central da amígdala após a tarefa de EI – step-

through. Na Etapa 2, os resultados dos experimentos farmacológicos 

evidenciaram que a manipulação de diferentes sistemas de neurotransmissão 

hipocampais não afetaram o desempenho dos animais na tarefa de EI – step-

through. Em concordância com os resultados farmacológicos, os dados obtidos 

com a técnica de imuno-histoquímica mostraram que a expressão de pCREB 

nos núcleos lateral, basolateral e central da amígdala é independente da 

participação do hipocampo dorsal. Em conjunto, nossos resultados sugerem que 
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a interação entre hipocampo dorsal e amígdala na tarefa de EI - step-through é 

diferente quando comparada ao CMC, possivelmente devido ao componente 

instrumental de aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

The Inhibitory Avoidance (IA) - step-through and contextual fear 

conditioning (CFC) tasks are based on different types of associative learning, in 

which memories related to aversive events can be studied. The both tasks involve 

the association between stimuli, the conditioned stimulus, which can be the 

context where the animal is placed, and the unconditioned, as a foot shock, 

related to the fear conditioning. In particular, only the task of IA also involves the 

association between a behavior and a stimulus, this type of learning is relative to 

the instrumental conditioning. It is known that both tasks depend on the 

involvement of the amygdala, while the involvement of the hippocampus depends 

on the salience of contextual and spatial components present in these tasks. An 

earlier study from our laboratory showed that temporary dorsal hippocampal 

blockade not only decreased the animals' defensive behaviors in CFC but also 

decreased the expression of the phosphorylated cAMP response element binding 

protein (pCREB), a related transcription factor to synaptic plasticity and memory, 

in the amygdala nuclei. In this sense, the present study investigated the 

participation of the dorsal hippocampus in the synaptic plasticity associated with 

pCREB expression in the amygdala nuclei after the IA task. In Phase 1, significant 

differences were observed in the defensive behaviors, particularly in latency, 

freezing time in the white compartment and in the time in activity in animals 

submitted to immediate shock and the condition of habituation in the IA task. In 

addition, an increase in pCREB expression was observed in the lateral, 

basolateral and central nuclei of the amygdala after the EI-step-through task. In 

Phase 2, the results of the pharmacological experiments showed that the 

manipulation of different classes of hippocampal receptors did not affect the 

performance of the animals in the step-through IA task. In agreement with the 

pharmacological results, data obtained with the immunohistochemical technique 

showed that the expression of pCREB in the lateral, basolateral and central nuclei 

of the amygdala is independent of the participation of the hippocampus. Taken 

together, our results suggest that the interaction between hippocampus and 

amygdala in the step-through IA task is different when compared to CFC, possibly 

due to the instrumental component of learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. SISTEMAS MÚLTIPLOS DE MEMÓRIA 

 

Muito do que se sabe atualmente sobre a neurobiologia da memória teve 

origem a partir de estudos conduzidos em pessoas com amnésia e, nesse 

sentido, os trabalhos de Brenda Milner com o paciente Henry Gustav Molaison, 

conhecido como H.M., é um dos maiores exemplos disso. O paciente H.M. sofria 

de crises epilépticas graves desde a adolescência e pela quantidade de crises 

diárias refratárias à medicação, sua equipe médica optou pela ressecção 

bilateral do lobo temporal medial (Scoville e Milner, 2000; Milner e Klein, 2016). 

Logo após a cirurgia realizada em 1953, constatou-se a melhora do quadro 

epiléptico a que se seguiu um grave distúrbio de memória. O quadro era de 

amnésia anterógrada total, ou seja, completa perda da memória para os fatos 

ocorridos após a cirurgia, que foi associada a uma amnésia retrógrada parcial, 

restrita ao período imediatamente anterior à cirurgia (Squire, 2009). No entanto, 

o paciente apresentava um desempenho normal na aquisição de novas 

habilidades motoras e perceptuais (Corkin, 1968). Dessa forma, o caso do 

paciente H.M. foi um dos primeiros a estabelecer os princípios fundamentais 

sobre como diferentes tipos de memória estariam organizados no cérebro 

(Squire, 2009; Squire e Wixted, 2011). 

Estudos posteriores em pacientes com lesão no lobo temporal medial, em 

especial lesão no hipocampo e seu córtex adjacente, revelaram o mesmo padrão 

de resultados (Zola-Morgan et al., 1989a, 1989b, 1992). O tipo de memória 

prejudicado foi classificado como memória declarativa, ou explícita, sendo 

relativa a fatos e a eventos, que podem ser evocados de forma consciente. 

Enquanto que, as memórias classificadas como não-declarativas, ou implícitas, 

relativas às habilidades percepto-motoras e cognitivas, que são evocadas de 

forma não-consciente, estavam preservadas nesses pacientes (Squire, 1986; 

Schacter, 1987). Assim, foi estabelecido que lesões em determinadas regiões 

cerebrais poderiam afetar determinados tipos de memória e, ao mesmo tempo, 

deixar outros tipos preservados (Cohen e Squire, 1980; Squire e Zola, 1996). 

Dessa forma, um grande número de trabalhos na literatura, tanto estudos em 
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seres humanos quanto em modelos animais, mostram que os processos 

envolvidos com a neurobiologia da memória são mediados por sistemas 

múltiplos que dependem do tipo de informação processada (Squire e Zola-

Morgan, 1988; White e McDonald, 2002; White et al., 2013). 

 

1.2. MEMÓRIA RELACIONADA A EVENTOS AVERSIVOS  

 

As memórias relacionadas a eventos aversivos, muitas vezes chamadas   

de forma mais genérica de memórias emocionais, abarcam também diversos 

tipos de memória que podem ser processadas por diferentes sistemas no 

cérebro (LeDoux, 1993; LaBar e Cabeza, 2006; LeDoux, 2012; Visser et al., 

2018). Esses diferentes tipos de memória apresentam uma importância biológica 

crucial para os seres vivos, sendo observadas em vários organismos ao longo 

da escala filogenética, incluindo os seres humanos (Anderson e Phelps, 2001; 

Klappenbach et al., 2017; Liu et al., 2017). 

O condicionamento de medo e a esquiva inibitória (EI) são os paradigmas 

mais utilizados na literatura para se investigar a memória relacionada a eventos 

aversivos em animais experimentais (Izquierdo et al., 2016). O condicionamento 

de medo é uma tarefa baseada no paradigma do condicionamento clássico, 

descrito inicialmente por Ivan Petrovich Pavlov em 1927, como uma forma de 

aprendizado associativo (Pavlov, 1927). Pavlov observou a salivação em cães 

diante da sua presença no laboratório e partir desse momento, conduziu uma 

série de estudos, nos quais foi visto que determinadas respostas 

comportamentais são reflexos incondicionados, ou seja, são reações não 

aprendidas, enquanto outros tipos de respostas são condicionadas, isto é, são 

aprendidas por meio da associação entre estímulos apresentados de forma 

sequencial ou simultânea (Pavlov, 1927; Maren, 2001). 

De maneira geral, a tarefa de condicionamento de medo consiste na 

apresentação de um estímulo condicionado (CS, do inglês conditioned stimulus), 

inicialmente neutro, como um som, uma luz ou o próprio aparelho/contexto onde 

o animal está inserido, que após ser pareado com um estímulo incondicionado 

aversivo (US, do inglês unconditioned stimulus), como um choque nas patas do 

animal, adquire a capacidade de eliciar respostas condicionadas, que podem ser 
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de natureza fisiológica ou comportamental. Após a associação temporal entre os 

estímulos, o CS adquire a capacidade de eliciar comportamentos defensivos de 

medo mesmo quando apresentado sozinho. As respostas condicionadas podem 

envolver alterações autonômicas, como alterações na pressão arterial e na 

frequência cardíaca (Cohen e Randall, 1984; Iwata e LeDoux, 1988), alterações 

neuroendócrinas, como a liberação de hormônio adrenocorticotrófico e 

corticosterona (Van de Kar et al., 1991; Sullivan et al., 2004; Guijarro et al., 2007) 

e alterações comportamentais como vocalizações ultrassônicas (Portfors, 2007), 

sobressalto ou congelamento (do inglês, freezing) (Blanchard e Blanchard, 1969, 

1972; Fanselow e Bolles, 1979; Davis, 1986; LeDoux, 1993; Fendt e Fanselow, 

1999). O comportamento de congelamento consiste na completa imobilidade do 

animal com exceção dos movimentos respiratórios (Fanselow e Bolles, 1979). 

Quando é utilizado um estímulo sonoro como CS, esta tarefa é 

denominada condicionamento de medo ao som (CMS). Essas respostas 

condicionadas podem também ser eliciadas pelo ambiente em que ocorre o 

condicionamento. Nesse caso, elas são provocadas por uma combinação dos 

vários estímulos contextuais, que estavam presentes no ambiente onde o 

choque nas patas ocorreu, e continuam presentes no momento em que o animal 

retorna a esse ambiente. Nessa situação, a tarefa é denominada 

condicionamento de medo ao contexto (CMC). Além disso, cabe ressaltar que o 

estímulo condicionado não é restrito a uma única modalidade sensorial, como no 

caso do condicionamento de medo ao som (Phillips e LeDoux, 1992). Apesar da 

resposta condicionada de congelamento ser idêntica independentemente do tipo 

de CS envolvido na tarefa, as circuitarias neurais recrutadas nas diferentes 

formas de condicionamento de medo são parcialmente distintas, a depender dos 

estímulos que estão sendo condicionados (LeDoux, 1993). 

Outro paradigma amplamente empregado em pesquisas sobre as bases 

neurobiológicas da memória relacionada a eventos aversivos é a tarefa de EI 

(Kim e McGaugh, 1992; LaLumiere et al., 2004; Krypotos et al., 2015). O modelo 

pode envolver dois componentes de aprendizagem: a aprendizagem do 

condicionamento clássico e outra do condicionamento instrumental (ou 

operante). Isso porque o animal pode associar o estímulo aversivo ao ambiente 

(condicionamento clássico) e/ou a um comportamento voluntário 
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(condicionamento instrumental), como se aquele fosse uma consequência deste 

(revisado em White e McDonald, 2002).  

O condicionamento instrumental é baseado historicamente nos trabalhos 

de Thorndike, Hull e Skinner (revisado em White e McDonald, 2002), segundo 

os quais, se uma resposta comportamental, eliciada por um determinado 

estímulo, for reforçada (por exemplo, com uma consequência positiva) esse 

reforço aumenta a probabilidade desta resposta ocorrer (revisado em Xavier, 

1982a, 1982b). Muitos trabalhos sugerem que esse tipo de aprendizado é 

automático, inconsciente e responsável pela formação de hábitos (revisado em 

White e McDonald, 2002; Yin e Knowlton, 2006). 

Existem diferentes formas de se realizar a tarefa de EI, as mais utilizadas 

são a step-down e step-through. No treino, o animal recebe um choque nas patas 

ao passar de um compartimento claro para um compartimento escuro, nesse 

caso, a versão da tarefa é conhecida como step-through. Em uma outra versão, 

a step-down, o treino consiste no animal receber um choque nas patas após 

descer de uma plataforma, nesse caso, o treino ocorre em um único 

compartimento. O teste envolve reexpor o animal ao local seguro, compartimento 

claro ou sobre a plataforma, assim, infere-se que o animal aprendeu durante o 

treino a inibir o comportamento exploratório de ir para o outro local, e 

consequentemente, exibe o comportamento de esquiva do choque (Xavier, 

1982a, 1982b). Dessa forma, é possível observar que o animal apresenta uma 

inibição ativa de seu comportamento, o que contrapõe a terminologia de “esquiva 

passiva”, ao inferir uma passividade do animal na tarefa, termo antigamente 

utilizado para denominar a tarefa da EI (Netto e Izquierdo, 1985).  

Da mesma forma que no CMC, durante a tarefa de EI o animal recebe um 

choque nas patas, ou seja, uma experiência aversiva em um determinado 

ambiente. Assim, é possível supor que a tarefa envolve um componente de CMC, 

ou seja, pode ocorrer a associação entre os estímulos contextuais do aparelho 

com o estímulo aversivo. Ao mesmo tempo, o choque nas patas é aplicado após 

a resposta dos animais na tarefa, ou seja, entrar em um compartimento escuro 

ou descer da plataforma. Nesse caso, o estímulo aversivo atua como uma 

punição, ao diminuir a probabilidade dessa resposta ocorrer novamente. Sendo 

esta relação estímulo-resposta, característica do condicionamento operante ou 



Introdução 
_____________________________________________________________________________ 

5 
 

instrumental. Dessa forma, pode-se dizer que a tarefa de EI pode envolver dois 

tipos de condicionamento: um componente relativo ao condicionamento de medo 

e outro característico ao condicionamento instrumental, de forma que é muito 

difícil determinar se existe um  componente predominante durante o aprendizado 

da tarefa, pois isso pode variar não apenas com a versão da tarefa utilizada 

(step-down ou step-through), como também devido a algumas peculiaridades do 

treino, como por exemplo, tempo que o animal passa em cada compartimento 

do aparato de esquiva, a possibilidade de voltar ou não para o ambiente seguro 

ou de subir na plataforma após receber o choque nas patas (Martel et al., 2010). 

Dentre os comportamentos defensivos exibidos pelo animal durante o 

teste de EI - step-through, o tempo que o animal demora para passar de um 

compartimento para o outro, denominado de latência, é o parâmetro utilizado 

como medida de aprendizagem nos trabalhos da literatura (Gold, 1986). No 

entanto, é possível que o animal apresente outros comportamentos como: 

congelamento, auto-limpeza (grooming), alongamento (streching), avaliação de 

risco (risk-assessment), entre outros. Tais parâmetros podem fornecer 

elementos para uma melhor compreensão da natureza da aprendizagem de 

esquiva, pois existe a possibilidade de diferentes comportamentos interferirem 

com o principal parâmetro utilizado para se avaliar o aprendizado nessa tarefa. 

Além disso, a aprendizagem não-associativa, como a sensibilização ou a 

habituação, também podem interferir com o resultado de algumas tarefas 

comportamentais usadas para investigar os processos de aprendizagem e 

memória.  

Não é nova a ideia de que o comportamento de congelamento pode ser 

um fator confundidor no desempenho dos animais durante outros tipos de tarefas 

de aprendizagem. Por exemplo, a tendência de emitir o comportamento de 

congelamento durante uma tarefa de esquiva ativa de duas vias compete com a 

resposta de se movimentar constantemente de um compartimento para o outro 

para evitar os choques nas patas (Fernández-Teruel et al., 1991). Nesse estudo, 

foi mostrado que a habituação dos animais antes da tarefa levou a uma redução 

da vocalização e o aumento da resposta de esquiva, indicando que a habituação 

pode ao mesmo tempo diminuir alguns comportamentos defensivos em 

detrimento de outros (Fernández-Teruel et al., 1991). 



Introdução 
_____________________________________________________________________________ 

6 
 

Diante do exposto, é possível supor que uma resposta de congelamento 

exacerbada, não relacionada ao aprendizado da resposta punida poderia 

aumentar a latência dos animais e, com isso, mascarar o parâmetro de 

aprendizagem utilizado durante a tarefa de EI. No mesmo sentido, o 

procedimento de habituação à manipulação antes do treino pode contribuir para 

o desempenho dos animais na tarefa de EI, reduzindo algumas respostas 

defensivas e, consequentemente, interferindo no tempo que o animal leva para 

cruzar de um compartimento para outro na versão step-through de forma a 

análoga ao observado em experimentos com esquiva ativa (Fernández-Teruel et 

al., 1991). Além disso, alguns estudos utilizam como grupo controle para o 

aprendizado da tarefa de EI, animais que não recebem o choque nas patas 

durante o treino da tarefa ou um grupo em que os animais permanecem apenas 

em suas gaiolas moradias, denominado grupo naive ou homecage (McReynolds 

et al., 2010; Morris e Gold, 2012). Nesse sentido, a comparação com animais 

que receberam o choque nas patas e tiveram a resposta punida não controlaria 

para o parâmetro aversividade, pois, como descrito anteriormente, os 

comportamentos defensivos apresentados por animais que recebem um 

estímulo aversivo são diferentes. Assim, a utilização de grupos de controle 

específicos, como por exemplo o grupo choque imediato, em que os animais são 

colocados no aparato de esquiva, recebem um choque nas patas e são 

imediatamente retirados do aparelho, pode contribuir para compreensão dos 

comportamentos defensivos que ocorrem após  uma exposição prévia a um 

estímulo aversivo e que podem influenciar o desempenho do animal durante a 

tarefa de EI.  

Além dos aspectos comportamentais apresentados, as tarefas de CMC e 

EI permitem a investigação das diferentes fases dos processos de aprendizagem 

e memória, pois ambas as tarefas são bem definidas temporalmente, de modo 

que lesões ou manipulações farmacológicas antes ou após o treino das tarefas 

tem permitido a compreensão, respectivamente, dos processos de aquisição e 

consolidação da memória. Ao passo que manipulações antes do teste 

investigam os processos de evocação e reconsolidação da memória (Abel e 

Lattal, 2001; Nader e Hardt, 2009). De modo que o estudo dessas diferentes 



Introdução 
_____________________________________________________________________________ 

7 
 

fases, tem sugerido que os mecanismos neurais subjacentes as tarefas de CMC 

e EI também podem ser parcialmente distintos. 

 

1.3. ENVOLVIMENTO DA AMÍGDALA E DO HIPOCAMPO NO CMC E NA EI  

 

A circuitaria neural envolvida nas tarefas de CMC e EI tem sido 

amplamente estudada ao longo dos anos. Nesse sentido os trabalhos mostram 

que as principais regiões envolvidas na mediação de processos neurobiológicos 

incluem as regiões da amígdala e do hipocampo (Fanselow e LeDoux, 1999; 

McGaugh et al., 2002; McGaugh, 2004; Kim e Jung, 2006). 

A amígdala é uma região encefálica localizada profundamente no lobo 

temporal medial, que apresenta um conjunto heterogêneo de núcleos e sub-

regiões morfologicamente diferentes entre si, que podem ser distinguidos com 

base em sua citoarquitetura, e que podem ser referidos como complexo 

amigdaloide (Pitkänen et al., 1997; Swanson, 2003). Existem diversas 

classificações para os núcleos da amígdala, porém aqueles descritos em 

trabalhos que investigam a circuitaria do medo condicionado incluem os 

seguintes núcleos: lateral (LA), basolateral (BL) ou basal, basomedial (BMA) ou 

basal acessório e o central (CE) (LeDoux, 2007). Em alguns trabalhos ainda se 

denomina complexo basolateral, para o conjunto dos núcleos LA, BL e BMA da 

amígdala (Pitkänen et al., 1997; Pitkänen et al., 2000). As conexões intra-

amígdala consistem em projeções dos núcleos LA para o BL, o BMA e o CE, e 

ambos os núcleos BL e BMA projetam para CE (LeDoux, 2000; White e 

McDonald, 2002). Anatomicamente, o núcleo LA recebe projeções anatômicas 

de áreas sensoriais talâmicas e sensoriais primárias corticais, enquanto o núcleo 

BL recebe projeções de córtices associação envolvidos com processamento de 

estímulos mais complexos como córtex entorrinal, perirrinal, e a área CA1 do 

hipocampo ventral e subículo (LeDoux et al., 1990; Pitkänen et al., 2000). 

De maneira geral, a lesão da amígdala provoca prejuízo no desempenho 

dos animais tanto no CMC quanto no CMS, o que sugere o envolvimento dessa 

região em ambas as tarefas, independente da natureza do CS apresentado para 

o animal (Phillips e LeDoux, 1992). Outras abordagens experimentais como 

manipulações farmacológicas (Muller et al., 1997; Wilensky et al., 1999; Huff et 
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al., 2006; Matus-Amat et al., 2007), registro eletrofisiológico (Maren e Fanselow, 

1995; Frey et al., 2001; Sigurdsson et al., 2007), e estudos bioquímicos, 

genéticos e moleculares (Stanciu et al., 2001; Calandreau et al., 2006; Herry et 

al., 2006; Trifilieff et al., 2006; Trifilieff et al., 2007) também tem mostrado a 

participação da amígdala nas tarefas de condicionamento de medo.  

Segundo LeDoux e colaboradores (1990), a entrada de estímulos de uma 

única modalidade sensorial, incluindo os auditivos, na amígdala sugere que o 

condicionamento de medo envolve a transmissão da informação sensorial do CS 

e US para o núcleo LA da amígdala. A projeção dos núcleos LA para o BL, e 

deste para o CE é responsável por transferir a informação. O núcleo CE atua 

como via de saída para áreas do tronco encefálico, que controlam a expressão 

das respostas de medo (Davis, 1992; LeDoux, 2000; Maren, 2001). Diante disso, 

uma das teorias correntes sobre a função da amígdala no condicionamento de 

medo, proposta pelo pesquisador Joseph LeDoux, é que o complexo BL seria o 

local da associação entre o CS e US, e do armazenamento dessa memória 

aversiva (LeDoux, 2000). Nesse caso, os núcleos da amígdala seriam o ponto 

de encontro entre o CS e US, onde subgrupos de neurônios sofrem modificações 

bioquímicas e moleculares, aumentando a eficiência sináptica dessa região 

(Fanselow e LeDoux, 1999; Fanselow e Gale, 2003). 

O envolvimento da amígdala na circuitaria neural relativa à memória 

relacionada a eventos aversivos não é limitada à aquisição e expressão no 

condicionamento de medo. Outros autores, que se utilizam principalmente da EI 

como paradigma para avaliar a memória propõem que a amígdala, em especial 

o complexo BL, teria um importante papel na modulação da consolidação da 

memória em outras regiões cerebrais, incluindo o hipocampo, o estriado e o 

neocortex (McGaugh et al., 2002; McGaugh, 2004; Roozendaal e McGaugh, 

2011; McIntyre et al. 2012). 

Em relação à EI, é observado que manipulações na região da amígdala 

imediatamente após o treino podem afetar o desempenho dos animais em 

tarefas que envolvem a aprendizagem instrumental (McGaugh et al., 2002). Após 

o treino da tarefa da EI, a taxa de disparo dos neurônios do BLA permanece 

aumentada por 2 horas e a redução da atividade desta região neste período 

prejudica a memória do evento aversivo (Pelletier e Paré, 2004; Izquierdo e 
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Medina, 1993). No mesmo sentido, a administração de drogas que aumentam a 

atividade do BL, como agonistas beta-adrenérgicos, quando injetadas até 2 

horas após o treino da esquiva, melhoraram o desempenho do animal no teste 

(Ferry e McGaugh, 1999). Além disso, é proposta a teoria de que a aquisição e 

a consolidação da memória do medo ocorreriam fora da amígdala, e que o papel 

da amígdala seria a modulação da memória em outras áreas, como por exemplo 

o hipocampo (McGaugh et al., 2002; McGaugh, 2004). 

A formação hipocampal, por sua vez, é formada pelo córtex entorrinal, giro 

denteado, corno de Amom (CA, subdividido em CA1 - CA3), subículo, pré-

subículo e parasubículo. O hipocampo recebe informações sensoriais de 

diversas áreas corticais. Acredita-se que estas informações convergiriam para a 

região parahipocampal e córtex entorrinal, então, fluiriam para o giro denteado 

através da via perfurante e, posteriormente, para as áreas CA3, CA1, subículo e 

depois retornariam para o córtex entorrinal, formando o bem conhecido, circuito 

trisináptico do hipocampo (Swanson et al., 1987; Amaral e Witter, 1989). Em 

conjunto, essas características permitiriam ao hipocampo adquirir informações 

sobre as relações entre os diversos estímulos presentes no ambiente. Uma 

propriedade deste tipo de informação relacional é que cada estímulo individual 

está associado a vários outros. Assim, o hipocampo seria capaz de armazenar 

novas informações rapidamente, com base em uma única e breve experiência 

(White e McDonald, 2002).  

A função do hipocampo na memória relacionada a eventos aversivos tem 

sido amplamente estudada, porém o seu envolvimento nas tarefas de CMC e de 

EI ainda não está completamente elucidado. A lesão do hipocampo dorsal afeta 

a tarefa de CMC, mas não de CMS (Kim e Fanselow,1992; Phillips e LeDoux, 

1992). A partir desse padrão de resultados, alguns autores propuseram hipótese 

de que os animais com lesões no hipocampo dorsal seriam incapazes de formar 

uma representação contextual, que seria transmitida à amígdala e associada ao 

choque, porém o estímulo discreto, som, poderia atingir a região da amígdala, 

sem passar pelo hipocampo (Maren, 2001). Entretanto, o hipocampo não parece 

ser a única região capaz de adquirir informações contextuais, pois alguns 

estudos mostraram que lesões eletrolíticas na região do hipocampo dorsal  antes 

do treino não causaram prejuízo na tarefa de CMC (Maren et al., 1997; Wiltgen 



Introdução 
_____________________________________________________________________________ 

10 
 

et al., 2006; Biedenkapp e Rudy, 2009, Coelho et al., 2018). Estes resultados 

sugerem que outras estruturas, incluindo córtices adjacentes ao hipocampo, 

como por exemplo o córtex retrosplenial, seriam responsáveis pela aquisição da 

informação contextual na ausência do hipocampo (Coelho et al., 2018). Por outro 

lado, no caso da EI, o prejuízo no desempenho da tarefa foi observado a partir 

de lesões no hipocampo realizadas antes do treino (Lorenzini et al., 1996; 

Ambrogui Lorenzini et al., 1997; Martinez et al., 2002; Quiroz et al., 2003). Tais 

resultados podem estar relacionados ao prejuízo tanto na aquisição quanto na 

consolidação dessas memórias (Jarrard, 1993). 

Diante do exposto até o momento, podemos observar que os estudos em 

roedores deram origem a duas hipóteses sobre o envolvimento da amígdala na 

memória relacionada a eventos aversivos. A primeira, baseada nos estudos que 

utilizam as tarefas de condicionamento de medo, propõe que amígdala seria o 

local de associação entre estímulos CS-US, e também de armazenamento 

dessas memórias. Enquanto que, de acordo com a segunda hipótese, baseada 

nos estudos que utilizam a tarefa de EI, essa estrutura exerceria um papel de 

modulação sobre os processos de aquisição e consolidação, que por sua vez 

ocorreriam em outras estruturas cerebrais. No entanto, sabendo que essas 

tarefas apresentam componentes de aprendizagem parcialmente distintos, é 

possível supor ainda que essas diferenças seriam decorrentes do tipo de tarefa 

utilizada ao invés do engajamento diferencial da estrutura em cada fase da 

memória propriamente dito, de forma que mais estudos são necessários para 

elucidar essas questões. 

 

1.4. SISTEMAS DE NEUROTRANSMISSÃO ENVOLVIDOS NO CMC E NA EI 

 

 Avaliar sistematicamente os efeitos de manipulações farmacológicas 

sobre diferentes sistemas de neurotransmissão, realizadas sob condições 

experimentais semelhantes, pode contribuir para compreensão dos mecanismos 

subjacentes aos diferentes componentes de aprendizagem envolvidos na 

aquisição, consolidação e evocação das tarefas de CMC e EI.  

Nesse sentido, o envolvimento do sistema glutamatérgico em processos 

relacionados a diferentes tipos de memória tem sido amplamente descrito 



Introdução 
_____________________________________________________________________________ 

11 
 

(Walker e Davis, 2002; Khakpai et al., 2013). Sendo o glutamato, o principal 

neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, seus receptores podem 

ser divididos nos subgrupos ionotrópicos e metabotrópicos. Em particular, tanto 

a amígdala quanto o hipocampo são regiões ricas em receptores 

glutamatérgicos N-Metil D-aspartato  (NMDA), um receptor ionotrópico, e, por 

uma série de estudos sabe-se do envolvimento desses receptores nos 

processos relacionados com a formação de memórias relacionadas a eventos 

aversivos (Kim e McGaugh, 1992; Liang et al., 1994; Roesler et al., 1998; Roesler 

et al. 2000).  

Nosso laboratório tem mostrado prejuízo no desempenho dos animais 

durante a aquisição no CMC por meio do bloqueio temporário de receptores 

NMDA com o antagonista ácido 2-amino-5-fosfonopentanóico (AP-5) no 

hipocampo dorsal e córtex entorrinal (Schenberg et al., 2005; Schenberg e 

Oliveira, 2008; de Oliveira Coelho et al., 2013). Em relação a tarefa de EI – step-

through, alguns estudos também observaram efeito no comportamento de 

animais após receberem antagonistas de receptores NMDA no hipocampo 

durante a aquisição da tarefa (Jamali-Raeufy et al., 2011; Khakpai et al., 2016; 

Ebrahimi-Ghiri et al., 2018).  

Pode ser observado o envolvimento do hipocampo dorsal também na 

tarefa de EI - step-down, em que infusões de AP-5 no hipocampo dorsal 

imediatamente após o treino prejudicam a consolidação da memória na tarefa, 

apesar de que a pré-exposição aparelho 24 horas antes do treino previne o 

prejuízo no comportamento observado (Izquerdo et al., 1992; Roesler et al., 

1998). Além disso, pode ser observado que infusões de AP-5 na amígdala antes 

e imediatamente depois do treino prejudicam a retenção da memória da EI 

(Izquerdo et al., 1992; Kim e McGaugh, 1992; Liang et al., 1994; Roesler et al., 

2000). 

O envolvimento do sistema colinérgico central na modulação dos 

processos de aprendizagem, memória e atenção tem sido mostrado em diversos 

estudos (Tinsley et al., 2004; Misane e Ogren, 2003; Khakpai et al., 2012). É bem 

estabelecido na literatura que a infusão de escopolamina, um antagonista não 

seletivo de receptores muscarínicos, no hipocampo dorsal prejudica o 



Introdução 
_____________________________________________________________________________ 

12 
 

desempenho de animais na tarefa de CMC, sem interferir na tarefa de CMS (Gale 

et al., 2001; Wallenstein e Vago, 2001; Rogers e Kesner, 2004,).  

O envolvimento do hipocampo dorsal durante a aquisição da tarefa de 

EI - step-through ocorre em protocolos em que o animal é pré-exposto ao 

aparelho antes do treino, ou permanece no compartimento branco por algum 

tempo, nesses casos a infusão de escopolamina no hipocampo dorsal antes do 

treino leva a um prejuízo no desempenho da tarefa (Misane e Ogren, 2003; 

Khakpai et al., 2012). No mesmo sentido, a versão step-down da tarefa de EI 

também é prejudicada infusões intra-hipocampais de escopolamina (Izquierdo et 

al., 1992). Em conjunto esses estudos sugerem uma influência do sistema 

colinérgico hipocampal na consolidação das duas tarefas. 

 Outro sistema de neurotransmissão amplamente distribuído no cérebro, 

incluindo as regiões do hipocampo e da amígdala, é o sistema gabaérgico 

(Stefanits et al., 2018). Sabe-se que o ácido gama-aminobutírico (GABA) é o 

principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central de mamíferos e 

a sua ação ocorre através da abertura de canais de íons permeáveis a cloreto e 

potássio no neurônio pós-sináptico, alcançando seus efeitos funcionais por uma 

hiperpolarização da membrana neuronal (Malcangio e Bowery, 1996).  

É bem estabelecido que o sistema gabaérgico está envolvido na 

modulação da memória (Castellano et al., 1996). A inativação temporária do 

hipocampo através de muscimol, agonista gabaérgico, pode prejudicar o 

desempenho dos animais no CMS, mas não no CMC, quando administrado no 

hipocampo ventral, porém não tem efeito em ambas tarefas quando administrado 

no hipocampo dorsal (Maren e Holt, 2004). Ademais, a infusão de muscimol no 

hipocampo dorsal também prejudica o desempenho dos animais quando 

administrado após a aprendizagem do contexto (Chang e Liang, 2012).  

O envolvimento do sistema gabaérgico hipocampal também pode ser visto 

na tarefa de EI - step-through, pode ser observado durante as fases de aquisição 

da memória, através da administração de muscimol antes do treino da tarefa 

(Zarrindast et al., 2002; Yousefi et al., 2012). Nota-se que no caso do efeito na 

aquisição da memória, os animais foram pré-expostos ao aparelho antes do 

treino. O mesmo efeito de prejuízo no desempenho dos animais, pode ser visto 
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na administração de muscimol no hipocampo dorsal após o treino da tarefa de 

EI - step-down, interferindo também na consolidação da tarefa (Jerusalinsky et 

al., 1994; Izquierdo et al., 1997).  

 

1.5. PLASTICIDADE SINÁPTICA NA INTERAÇÃO ENTRE HIPOCAMPO E 

AMÍGDALA 

 

Do ponto de vista neuroanatômico, o hipocampo e a amígdala são 

estruturas que apresentam conexões recíprocas e que, a princípio, podem 

influenciar-se mutualmente (Richter-Levin e Akirav, 2000; Phelps 2004; Desmedt 

et al., 2015). Grande parte das projeções que partem da formação hipocampal e 

chegam até a amígdala originam-se na sub-região CA1 do hipocampo, que pode 

ser considerada a sub-região com mais conexões recíprocas com a amígdala. 

Além disso, o núcleo basolateral da amígdala tem mais conexões com o 

hipocampo. As sub-regiões CA3 e CA2 também recebem projeções do núcleo 

basal da amígdala, mas não projetam de volta. Enquanto o giro denteado não 

apresenta interconexões com a amígdala (Pitkanen et al., 2000). 

Na comunicação entre o hipocampo e a amígdala que ocorre durante o 

CMC, acredita-se que o hipocampo, após realizar a representação do ambiente, 

enviaria a informação contextual aos núcleos BL e BMA da amígdala para servir 

de CS e ser associada ao choque (US) (Phillips e LeDoux, 1992). As projeções 

dos núcleos BL e BMA para o CE seriam responsáveis pela interpretação dessas 

informações. O núcleo CE atuaria como via de saída para áreas do tronco 

encefálico que controlam a expressão das respostas defensivas (Davis, 1994; 

Maren e Fanselow, 1996). Durante a associação entre os estímulos, os 

subgrupos de neurônios sofreriam modificações bioquímicas e moleculares, a 

fim de modificar a eficiência sináptica dessa região (Fanselow e LeDoux, 1999; 

Fanselow e Gale, 2003). Desse modo, a inativação do hipocampo poderia 

impedir a aquisição da representação contextual que, não transmitida à 

amígdala, impediria também o aprendizado associativo. De fato, um estudo do 

nosso grupo pesquisa mostrou que bloqueio de receptores NMDA do hipocampo 

por AP5 não só diminuiu o comportamento de medo dos animais como também 

diminuiu a expressão pCREB nos núcleos LA, BL e CE da amígdala (de Oliveira 
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Coelho et al., 2013). Indicando uma importante interação entre essas estruturas 

durante a tarefa de CMC. 

Evidências moleculares mostram a ativação do fator de transcrição CREB 

(cAMP response element binding) como um processo essencial para a formação 

e consolidação da memória de longo prazo, assim como a plasticidade sináptica 

dita envolvida com tais processos (Alberini, 2008). Durante a potenciação de 

longa duração (LTP, do inglês long-term potentiation), por exemplo, o fator de 

transcrição CREB é fosforilado (pCREB) por meio de várias cascatas 

moleculares (Bernabeu et al., 1997). Após fosforilado, o pCREB ativa uma série 

de alvos como os fatores de crescimento e genes de expressão imediata (IEGs) 

que, acredita-se, levam às mudanças estruturais nos neurônios que seriam 

responsáveis pelo armazenamento duradouro das memórias (Alberini, 2008).  

Sabe-se que ocorre um aumento da ativação de CREB (fosforilação) nos 

núcleos LA e BL da amígdala, assim como na formação hipocampal após o CMC 

(Bernabeu et al., 1997; Stanciu et al., 2001; Trifilief et al., 2006).  Além disso, 

Zhou e colaboradores (2009), assim como Han e colaboradores (2009), 

mostraram, por técnicas diferentes, evidências de que o CREB é um componente 

essencial para a expressão da memória de medo, assim como para a alocação 

da memória em células específicas do LA. 

Os mecanismos celulares envolvidos na conexão entre as duas estruturas 

podem ser observados em estudos que revelaram uma correlação entre 

hipocampo e amígdala na expressão de ERK1/2 fosforilado, um ativador da 

proteína CREB, após o CMC (Trifilief et al., 2007) além de diminuição da 

expressão de outros IEGs no hipocampo de ratos com amígdala inativada por 

muscimol, após o CMC (Huff et al., 2006). Outro estudo mostra que infusões 

intra-amígdala de substâncias que inibem a ativação de CREB prejudicam o 

desempenho dos animais na tarefa da EI (Canal et al., 2008). Além disso, já foi 

observado prejuízo na memória relacionado a idade dos animais na expressão 

de CREB e pCREB na amígdala e hipocampo após a tarefa da EI (Morris e Gold, 

2012). 

Partindo da premissa de que a EI apresenta componentes de 

aprendizagem comuns e ao mesmo tempo distintos do CMC, é possível supor 
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que, se a interação entre hipocampo e amígdala é reciproca funcionalmente 

como observado nos trabalhos que utilizam a tarefa de CMC, o bloqueio de 

diferentes receptores relacionados a diferentes sistemas de neurotransmissão 

no hipocampo diminuiria a expressão de pCREB na amígdala após a tarefa de 

EI. No entanto, caso a natureza do aprendizado seja diferente do CMC, tal 

bloqueio não teria efeito nesta expressão.  
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do presente estudo foi investigar o envolvimento da 

região CA1 do hipocampo dorsal sobre o desempenho dos animais na tarefa de 

EI – step-through e na expressão de pCREB na amígdala após a mesma tarefa. 

Para isso, este estudo foi dividido em 2 ETAPAS, com os seguintes objetivos 

específicos: 

 

ETAPA 1: Avaliar os comportamentos defensivos de animais submetidos 

ao choque imediato na tarefa de EI – step-through. E comparar a expressão de 

pCREB nos núcleos da amígdala de animais submetidos ao choque imediato 

com a expressão em animais condicionados após a tarefa de EI – step-through. 

 

ETAPA 2: Investigar o envolvimento da região CA1 do hipocampo dorsal 

através da manipulação de diferentes sistemas de neurotransmissão 

hipocampais sobre o desempenho de animais na tarefa de EI – step-through e a 

sua influência sobre a expressão de pCREB nos núcleos da amígdala na tarefa 

de EI – step-through. 
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3. ETAPA 1  

 

Esta Etapa teve como objetivo avaliar os comportamentos defensivos de 

animais submetidos ao choque imediato na tarefa de EI – step-through em 2 

condições: na ausência e na presença do procedimento de habituação. E em 

seguida, avaliar a expressão de pCREB nos núcleos lateral, basolateral e central 

da amígdala após a tarefa de EI – step-through.  

 

3.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1.1 ANIMAIS 

  

Foram utilizados ratos machos Wistar, com 3 meses de idade, pesando 

aproximadamente 300-350g, provenientes do biotério do Centro de 

Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia 

(CEDEME) da UNIFESP. Todos os 50 animais utilizados no desenvolvimento 

desta primeira Etapa foram alojados em grupos de 4, em estantes ventiladas 

contendo sabugo de milho, em uma sala com temperatura controlada (23 ± 2ºC) 

e ciclo claro-escuro de 12 horas (início do ciclo claro às 7:00 horas). Alimento e 

água ficaram disponíveis à vontade para os animais. Todos os procedimentos 

comportamentais foram conduzidos durante a fase clara do ciclo. Todos os 

procedimentos realizados neste estudo tiveram aprovação da Comissão de Ética 

no Uso de Animais (CEUA) - Processos n° 3603270114 e n° 4306030815 

(Anexos 1 e 2). 

 

3.1.2 APARELHO  

 

O aparelho de esquiva (AVS projetos) (Figura 1A) é composto por uma 

caixa acrílica com dois compartimentos, um deles com paredes brancas, 

compondo um ambiente claro e o outro com paredes pretas, compondo um 

ambiente escuro. Cada um dos compartimentos mede aproximadamente 22 x 24 

x 36 cm, e são separados por uma parede acrílica com uma porta de acesso, 

que ao ser levantada pelo experimentador, permite a passagem do animal de um 
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compartimento para o outro. O material da tampa do aparelho é de acrílico 

transparente e possui um pequeno orifício em cada compartimento onde foi 

colocada uma câmera para filmagem do animal durante o experimento. A base 

do aparelho é formada por grades metálicas, cada uma medindo 0,4 cm de 

diâmetro e distantes 1,2 cm uma da outra, conectadas a um gerador de choque 

elétrico, que produz uma corrente elétrica, ocasionando um choque nas patas do 

animal. Duas câmeras filmadoras foram acopladas aos compartimentos branco 

e preto para o registro comportamental. O aparelho foi limpo com solução de 

etanol 20% após a passagem de cada animal pela tarefa.  

 Os animais foram transportados de suas gaiolas moradias do biotério para 

a sala de experimentos por meio de duas caixas de transporte a depender do 

experimento realizado. A caixa de transporte 1 (Figura 1B) foi utilizada no 

período de 4 dias antes do treino nos experimentos no qual ocorreu o 

procedimento de habituação e também no dia do treino de cada Experimento. A 

caixa mencionada anteriormente apresentava as dimensões de 18 x 30 x 13 cm, 

sendo feita de plástico com uma grade no topo e o chão forrado de sabugo de 

milho. A caixa foi coberta com uma flanela durante o transporte dos animais. A 

caixa de transporte 2 (Figura 1C) possuía as dimensões de 15 x 25 x 16 cm, 

sendo feita de madeira. Ela foi utilizada para o transporte dos animais para as 

sessões de teste dos experimentos. Durante o transporte ela foi forrada com 

papel toalha. 
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Figura 1. Aparelho e caixas de transporte. A figura mostra o aparelho de esquiva 

(AVS Projetos) (A) e as caixas de transporte 1 (B) e 2 (C) utilizadas neste estudo.   

 

3.1.3 PROCEDIMENTO COMPORTAMENTAL  

 

EXPERIMENTO PILOTO A: Comportamento de animais submetidos ao 

choque imediato na tarefa de esquiva inibitória (Condição A = animais sem 

habituação antes do treino).  

 

Os animais sem nenhum contato prévio com o experimentador ou a caixa 

de transporte foram submetidos a tarefa de EI - step-through. No dia do treino da 

tarefa, os animais do grupo denominado resposta punida (RP) (n= 7) foram 

colocados individualmente no compartimento branco do aparelho de EI e, após 

10 segundos, a porta de acesso foi aberta. Após a passagem, eles receberam 

imediatamente um choque nas patas (0,8 mA, 1 segundo). Os animais foram 

removidos do aparelho logo após a apresentação do choque e, em seguida, 



Discussão 
_____________________________________________________________________________ 

21 
 

foram devolvidos para gaiola moradia e retornados ao biotério. Por sua vez, os 

animais do grupo denominado choque imediato (CI) (n= 6) foram colocados 

diretamente no compartimento preto com a porta de acesso fechada e 

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

retirados em seguida pelo experimentador. O teste da tarefa foi realizado 48 

horas após o treino. Durante o teste, animais de ambos os grupos foram 

colocados no compartimento branco e a porta de acesso foi aberta após 10 

segundos. O tempo para passar para o compartimento preto (latência do teste) 

e o tempo de congelamento (ausência de movimentos, excetos os respiratórios) 

em ambos os compartimentos foi registrado com um cronômetro e utilizado como 

parâmetro de aprendizagem. Caso o animal não cruzasse para o compartimento 

preto após 5 minutos, a porta de acesso era fechada e o animal era colocado 

pelo experimentador no compartimento preto e o tempo de congelamento, era 

registrado por 5 minutos. Durante esse Experimento também foi registrado o 

“tempo debaixo da porta”, definido como o tempo que o animal permaneceu entre 

os dois compartimentos e o “tempo em atividade”, definido como o tempo que o 

animal não estava em congelamento e nem debaixo da porta, sendo que as 3 

medidas somadas (congelamento + tempo em atividade + tempo debaixo da 

porta) compreendem a latência total do animal no teste.  

 

EXPERIMENTO PILOTO B: Comportamento de animais submetidos ao 

choque imediato na tarefa de esquiva inibitória (Condição B = animais 

com habituação antes do treino). 

 

Neste Experimento, foram utilizados os mesmos grupos CI (n=10) e RP 

(n= 10) e os procedimentos de treino e teste da EI exatamente como está 

descrito no Experimento Piloto A, com a exceção de que os animais de ambos 

os grupos passaram pelo protocolo de habituação durante 4 dias antes do dia do 

treino. O objetivo da habitação foi familiarizar os animais às condições 

experimentais, incluindo o transporte entre a gaiola moradia e a sala de 

experimento, além da presença do próprio experimentador e caixa de transporte. 

O procedimento consistiu em levar o animal da gaiola moradia no biotério até a 

sala de experimentos dentro da caixa de transporte 1 e na própria caixa de 

transporte sob a bancada, manter a mão do experimentador dentro da caixa para 
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que o animal pudesse farejá-la e habituá-los ao seu toque. A habituação tinha a 

duração de aproximadamente 3 minutos por animal e foi realizada no mesmo 

período do dia (entre 13:00 – 15:00 horas). 

 

EXPERIMENTO 1: Expressão de pCREB nos núcleos da amígdala após a 

tarefa da EI 

 

Neste Experimento, os animais dos grupos CI (n= 8) e RP (n= 9) foram 

submetidos ao procedimento de habituação e em seguida passaram pelo treino 

da EI conforme está descrito no Experimento Piloto B. Aproximadamente 3 horas 

após o treino, os animais foram perfundidos  e tiveram seus cérebros removidos 

e congelados para posterior análise de imuno-histoquímica e mapeamento de 

pCREB nos núcleos da amígdala. 

 

 

 

Figura 2. Desenho experimental da Etapa 1. 
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3.1.4 PERFUSÃO E CRIOTOMIA 

 

O procedimento de perfusão teve início 3 horas após o treino da tarefa de 

EI do Experimento 1. A escolha desse tempo se deu pelo perfil temporal de 

fosforilação do CREB em que é observado uma onda tardia de ativação com 

início de 2,5 até 4 horas podendo persistir por 24 horas ou mais (Stanciu et al., 

2001). Na fase tardia, os eventos de fosforilação do CREB seriam decorrentes 

do processo de consolidação sináptica (Mesulam, 1998).  

Os animais foram pesados e anestesiados com uma injeção via 

intraperitoneal de Cloridrato de Cetamina (90 mg/Kg) e Cloridrato de Xilazina (10 

mg/Kg) (Agener União) e, a seguir, foram submetidos ao protocolo de perfusão 

transcardíaca. Inicialmente, os animais receberam uma injeção de 0.1 mL de 

heparina, através de uma agulha inserida no ventrículo esquerdo, e 

imediatamente, foi feita uma incisão no átrio direito e aorta descendente foi 

clampeada. Logo após, foi liberada a passagem de 50 mL de salina 0,9% e 200 

mL de Paraformaldeído 4% em tampão fosfato de sódio 0,1 M (pH 7,4) por 15 

minutos por meio de uma bomba peristáltica (Cole Parmer). A velocidade da 

bomba utilizada na infusão foi de aproximadamente 12 mL/minutos. Ao final do 

protocolo, os animais foram decapitados e tiveram seus encéfalos retirados e 

colocados em uma solução de Paraformaldeído 4% em tampão fosfato de sódio 

0,1 M (pH 7,4) por cerca de 1 hora e, em seguida, passaram para uma solução 

de sacarose 20% em tampão fosfato de potássio (KPBS) a 0,02 M, para 

crioproteção. Entre 2 e 3 dias, todos os encéfalos afundaram na solução 

crioprotetora, foram congelados em gelo seco e armazenados no freezer -80 °C. 

No procedimento de criotomia, os encéfalos foram seccionados coronalmente, a 

uma espessura de 30 μm, em um Criostato (Leica Biosystems) a uma 

temperatura de -18 °C. As fatias de tecido foram colhidas, armazenadas 

serialmente em 3 flaconetes (séries A-C) com solução anticongelante (anti-

freezing), e mantidos no congelador à -20 °C. As séries de A, B e C foram 

utilizadas para análise de imuno-histoquímica, e uma série D foi colocada 

diretamente em lâminas e posteriormente coradas com cresil violeta.  
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3.1.5 IMUNO-HISTOQUÍMICA E EXPRESSÃO DE PCREB 

 

Inicialmente, os cortes foram lavados em uma placa com solução de 

KPBS 0,02M, por 3 vezes, de 10 minutos cada. Em seguida, eles foram 

incubados por 20 minutos em uma solução final de 5 mL de KPBS 0,02 M 

contendo peróxido de hidrogênio 0,3%. Ao final da incubação, os cortes foram 

lavados em solução de KPBS 0,02 M, por 3 vezes, de 10 minutos cada. A seguir, 

eles foram incubados por 1 hora em uma solução final de 5 mL de KPBS 0.02 M 

contendo soro de cabra 2%. Logo depois, foi realizada a incubação do anticorpo 

primário por 48 horas à 4 °C. Nesse caso os cortes foram passados para uma 

solução final de 5mL de KPBS 0,02 M contendo Triton x-100 (Sigma-Aldrich) à 

0,3%, soro de cabra 2% e o anticorpo primário, anti-phospho CREB, (produzido 

em coelho, na titulação de 1:20000, EMD Millipore). Após as 48 horas, os cortes 

foram lavados com solução de KPBS 0,02 M, por 3 vezes, de 10 minutos cada. 

Em seguida, eles foram incubados por 90 minutos em uma solução de KPBS 

0,02 M contendo o anticorpo secundário biotinilado (anti-coelho, titulação de 

1:200, Vector) e Triton x-100 à 0,3%. Novamente, os cortes foram lavados com 

solução de KPBS 0,02 M, por 3 vezes, de 10 minutos cada. A seguir, eles foram 

incubados por mais 90 minutos em uma solução de KPBS 0,02M contendo o 

complexo avidina-biotina (Kit ABC, Vector). Após mais 3 lavagens de 10 minutos 

em KPBS 0,02M, os cortes foram incubados com o kit DAB (Vector) por 

aproximadamente 7 minutos, à temperatura ambiente, com o acompanhamento 

da mudança de cor nos cortes. Por fim, as fatias foram montadas em lâminas de 

vidro gelatinizadas e, passaram por desidratação a partir de series de etanol, por 

3 minutos cada (70%, 80%, 90% e 2 vezes no etanol 100%). Em seguida, 

passaram por diafanização em solução de xilol e então foram seladas com 

lamínula a partir de DPX (Sigma - Aldrich).   

 Para o mapeamento da expressão de pCREB, as fatias das lâminas 

provenientes da imuno-histoquímica foram fotografadas em um microscópio 

fluorescente (Olympus BX50) em uma lente objetiva de aumento de 10X, com 

interface com um computador, nos quais os ajustes de imagem foram realizados. 

Foram obtidas 6 imagens por animal, incluindo 3 posições anteroposteriores, dos 

hemisférios direito e esquerdo, dos núcleos LA, BL e CE da amígdala. As 

fotografias foram salvas como imagem em formato TIFF e analisadas no 
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software Image J, para quantificação da densidade óptica de pCREB nos núcleos 

da amígdala. Com base no atlas do cérebro do rato de Paxinos e Watson (2007), 

as regiões de interesse foram desenhadas, em seguida, essas imagens foram 

binarizadas [0 (preto) e 255 (branco)] e a partir de um método de threshold do 

programa, as células foram marcadas como imuno-positivas a partir de um limite 

definido e expressas em densidade neuronal imuno-positiva, ou seja, em número 

de células por mm2 (cells/mm2).  

 

3.1.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A normalidade dos dados obtidos foi verificada por meio do teste de 

Shapiro-Wilk. A partir desse momento os dados que apresentaram distribuição 

normal (p≥0,05) foram analisados por testes estatísticos paramétricos, enquanto 

os que não apresentaram distribuição normal (p≤0,05) foram analisados por 

testes não paramétricos. Na análise comportamental dos Experimentos pilotos 

A e B, as médias obtidas na sessão de teste de:  latência, tempo de 

congelamento nos compartimentos branco e preto, tempo debaixo da porta e 

tempo em atividade foram comparados entre os grupos CI e RP através do teste 

U de Mann-Whitney. A expressão de pCREB em cells/mm2 dos grupos CI e RP 

do Experimento 1 foram analisados pelo teste t de Student. Para todas as 

comparações um p≤0,05 foi considerado significativo. A análise estatística foi 

realizada no Software STATISTICA 12 (Stat Soft). 

 

3.2 RESULTADOS 

 

Experimentos Pilotos A e B 

 

Os dados obtidos nos Experimentos Pilotos A e B (Figura 3) foram 

analisados por meio do teste de Mann-Whitney, o qual mostrou que não houve 

diferenças significativas entre os grupos CI e RP em todos os parâmetros 

comportamentais do Experimento Piloto A, incluindo latência [U=15,0; p=0,43], 

tempo de congelamento no compartimento branco [U=20,0; p=0,94] e preto 

[U=12,0; p=0,22], o tempo debaixo da porta [U=18,5; p=0,77] e o tempo em 
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atividade [U=18,0; p=0,72]. Em relação ao Experimento Piloto B, o teste de 

Mann-Whitney mostrou que o grupo RP apresentou um aumento significativo na 

latência [U=11,5; p=0,004], no tempo de congelamento no compartimento branco 

[U=22,0; p=0,038] e no tempo em atividade [U=10; p=0,002] quando comparado 

ao grupo CI. Não houve diferenças significativas entre os grupos nos parâmetros 

de tempo de congelamento no compartimento preto [U=41,0; p=0,52] e tempo 

debaixo da porta [U=28; p=0,10].   
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Figura 3. Comportamento de animais submetidos ao choque imediato na tarefa de 

esquiva inibitória. A figura mostra em valores de média ± erro padrão os parâmetros 

avaliados durante o teste dos Experimentos pilotos A e B, incluindo a latência (A e F), 

tempo de congelamento nos compartimentos branco (B e G) e preto (C e H), tempo 

debaixo da porta (D e I) e tempo em atividade (E e J) dos grupos choque imediato (CI) 
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e resposta punida (RP). O número de animais por grupo é mostrado entre parênteses. 

“*” significa diferente do CI (p≤0.05).  

 

Experimento 1: Expressão de pCREB nos núcleos da amígdala após a 

tarefa de EI 

 

O teste t de Student mostrou uma aumento significativo na expressão de 

pCREB no grupo RP comparado ao gripo CI nos núcleos LA [t(15)=-2.32; 

p=0.03], BL [t(15)=-3.40; p=0.004] e CE [t(15)= -2.48; p=0.02] da amígdala 

(Figura 4). 
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Figura 4. Expressão de pCREB nos núcleos da amígdala após a tarefa da EI. A 

figura mostra a expressão de pCREB nos núcleos da amígdala nos grupos choque 

imediato (CI) e resposta punida (RP) após a tarefa de EI. A expressão de pCREB 

(cells/mm2) é apresentada em valores de média ± erro padrão nos núcleos lateral (LA), 

basolateral (BL) e central (CE) da amígdala. O número de animais por grupo é mostrado 

entre parênteses. “#” indica diferença em relação ao grupo CI (p≤0.05). Ao lado direito 

a figura mostra a fotomicrografia da expressão de pCREB nos núcleos lateral (LA), 

basolateral (BL) e central (CE) da amígdala de um animal do grupo resposta punida do 

Experimento 1 (Aumento de 10x).    
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4. ETAPA 2 

 

Esta Etapa teve como objetivo verificar o envolvimento da região CA1 do 

hipocampo dorsal por meio da manipulação em diferentes sistemas de 

neurotransmissão na tarefa de EI – step-through e a sua influência sobre a 

expressão de pCREB nos núcleos lateral, basolateral e central da amígdala após 

a mesma tarefa.  

 

4.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1.1 ANIMAIS 

 

Foram utilizados ratos machos Wistar, com 3 meses de idade, pesando 

aproximadamente 300-350g, provenientes do biotério do CEDEME da UNIFESP. 

Todos os 117 animais utilizados no desenvolvimento desta segunda Etapa foram 

alojados em grupos de 4, em estantes ventiladas contendo sabugo de milho, em 

uma sala com temperatura controlada (23 ± 2ºC) e ciclo claro-escuro de 12 horas 

(início do ciclo claro às 7:00 horas). Alimento e água ficaram disponíveis à 

vontade para os animais. Todos os procedimentos comportamentais foram 

conduzidos durante a fase clara do ciclo e após a  aprovação do CEUA - 

Processos n° 3603270114 e n° 4306030815 (Anexos 1 e 2). 

 

4.1.2 CIRURGIA ESTEREOTÁXICA 

 

Os animais foram pesados e anestesiados com uma injeção 

intraperitoneal de Cloridrato de Cetamina (90 mg/Kg) e Cloridrato de Xilazina (10 

mg/Kg) (Agener). Em seguida, foi feita a tricotomia na região do crânio e a 

fixação do animal em um aparelho estereotáxico (Kopf®). Para evitar possíveis 

infecções, a assepsia tópica da região do crânio foi realizada com a utilização de 

Iodopolividona. O crânio dos animais foi exposto a partir de uma incisão no 

escalpo com a retração da pele e fáscia e 4 orifícios foram feitos na superfície 

com o auxílio de uma furadeira, em 2 dos orifícios foram ancorados parafusos e 
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nos outros 2, foram inseridas duas cânulas guias de metal (23 gauge) 

sobrepondo o hipocampo dorsal, seguindo as coordenadas: AP: -3,5 mm ao 

bregma, ML: ± 2,5 mm à sutura sagital e DV: -3,2 mm à superfície do crânio 

(Paxinos e Watson, 2007). Para a fixação das cânulas, foi colocada uma resina 

acrílica envolvendo a superfície do crânio e, as cânulas e os parafusos foram 

fixados. Além disso, após a secagem da resina, foi introduzido um mandril no 

interior de cada cânula com o objetivo de evitar o seu entupimento. Ao final da 

cirurgia, os animais receberam uma injeção intramuscular de Pentabiótico 0,1 

mL (Fort Dodge) e Diclofenaco de sódio 0,1 mL (União Química) por 2 dias 

consecutivos. O período de recuperação dos animais teve início com a sua 

colocação em uma caixa de madeira com luz vermelha, água e alimento a 

vontade até a recuperação dos efeitos da anestesia, sendo levados de volta as 

suas gaiolas-moradia no biotério após algumas horas. Os animais 

permaneceram em duplas nas estantes ventiladas durante o período pós-

cirúrgico. Os procedimentos comportamentais tiveram início após o período de 

recuperação dos animais, aproximadamente 10 dias após a cirurgia. No período 

de recuperação, os animais foram habituados pelo experimentador durante os 4 

últimos dias, sempre no mesmo horário do dia. Esse procedimento consistia em 

simular o protocolo de infusão, trocando os mandris das cânulas, além de 

habituar os animais a presença e ao toque do experimentador.  

 

4.1.3 DROGAS E PROCEDIMENTO DE INFUSÃO 

 

Os animais receberam as drogas AP-5 (Tocris), muscimol conjugado com 

tetrametil-rodamina (BODIPY® TMR-X conjugate, Molecular Probes), ou 

escopolamina (Scopolamine hydrobromide, Sigma-Aldrich) a depender do 

Experimento.  

O AP-5, um antagonista dos receptores glutamatérgicos NMDA, foi 

dissolvido em solução salina estéril 0,9% (1,0 mg/mL) e injetado na região CA1 

do hipocampo dorsal em um volume de 2,5 µL em cada hemisfério, resultando 

em uma dose de 2,5 µg/ 2,5 µL/ hemisfério (Schenberg e Oliveira, 2008; de 

Oliveira Coelho et al., 2013).O muscimol, um agonista do receptor gabaérgico 

GABA-A, por sua vez, foi dissolvido em uma solução de artificial cerebrospinal 

fluid (ACSF) (1,0 mg/mL) e injetado na região CA1 do hipocampo dorsal em um 
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volume de 0,5 µL em cada hemisfério, resultando em uma dose de 0,5 µg /0,5 

µL/hemisfério (Allen et al., 2008).Por fim, a escopolamina, um antagonista não 

seletivo de receptores colinérgicos muscarínicos, foi dissolvida em solução 

salina estéril 0,9% (25 mg/1 mL e 50 mg/1 mL) e injetada na região CA1 do 

hipocampo dorsal em um volume de 0,5 µL em cada hemisfério, resultando nas 

doses de 12,5 µg/0,5 µL/ hemisfério e 25 µg/0,5 µL/hemisfério (Mazzeo, 2009).  

Os animais pertencentes ao grupo controle de cada Experimento 

receberam o volume 2,5 µL de solução salina 0,9% nos Experimentos com AP-

5, o volume 0,5 µL de ACSF nos Experimentos com muscimol e o volume de 0,5 

µL de salina no Experimento com escopolamina. A infusão foi realizada 

simultaneamente em ambos os hemisférios cerebrais através de agulhas de 

micro injeção. A taxa de velocidade de infusão para todos Experimentos 

farmacológicos foi de 0,5 µL por minuto. Cada agulha foi fixada à extremidade 

de uma seringa Hamilton de 10 µL por meio de um tubo de polietileno (PE-10). 

Cada animal foi cuidadosamente imobilizado, o mandril retirado e a agulha de 

microinjeção colocada dentro da cânula-guia. As infusões foram controladas por 

uma bomba de infusão (Modelo Bi2000 – Insight Equipamentos LTDA). Após o 

término da infusão as agulhas de microinjeção foram deixadas dentro da cânula-

guia por um minuto adicional a fim de se evitar o refluxo da droga. 

 

4.1.4 APARELHO  

 

Os animais passaram pelo mesmo aparelho de esquiva, caixa de 

transporte 1 e 2 descritos na Etapa 1. O aparelho de esquiva foi utilizado tanto 

para as tarefas de CMC e EI, sendo que a tarefa de CMC foi realizada no 

compartimento preto com a porta de acesso fechada. A caixa de transporte 1 foi 

utilizada nos dias de habituação e treino dos animais, enquanto a caixa de 

transporte 2 foi utilizada nas sessões de teste de cada experimento. 

 

4.1.5 PROCEDIMENTO COMPORTAMENTAL 

 

Tarefa de EI: No momento do treino, os animais foram colocados 

individualmente no compartimento branco do aparelho de esquiva. A porta de 

acesso ao compartimento preto foi aberta após 10 segundos e os animais 
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receberam um choque nas patas (0,8 mA, 1 s) imediatamente após passarem 

com as 4 patas para o compartimento preto e a porta de acesso ser fechada. Os 

animais foram retirados do aparelho logo após a apresentação do choque, sendo 

devolvidos à gaiola moradia e retornados ao biotério. O teste foi realizado 48 

horas após o treino. No dia do teste, cada animal foi colocado novamente no 

compartimento branco do aparelho de esquiva. Após 10 segundos, a porta foi 

aberta e o tempo que o animal levou para passar com as quatro patas ao 

compartimento preto, registrado e inferido como parâmetro de aprendizagem. 

Nos casos em que o animal não atravessou a porta dentro de 5 minutos, foi 

retirado do aparelho e uma latência de 5 minutos foi atribuída a ele. Não foram 

apresentados choques nas patas durante o teste. Ao final dos 5 minutos, os 

animais foram retirados do aparelho e retornados à gaiola moradia no biotério. 

Tarefa de CMC: No momento do treino, os animais foram individualmente 

colocados no compartimento preto do aparelho de esquiva com a porta de 

acesso fechada e receberam um choque nas patas (0,8 mA, 1 s) após 2 minutos, 

permanecendo dentro da caixa por 1 minuto adicional. Em seguida, os animais 

foram retirados do aparelho e retornados à gaiola moradia no biotério. O teste 

da tarefa foi realizado 48 horas após o treino. No dia do teste, cada animal foi 

colocado no mesmo contexto do treino, isto é, diretamente no compartimento 

preto do aparelho de esquiva. A porta que dá acesso ao compartimento branco 

permaneceu fechada e não foram apresentados choques nas patas. Ao final dos 

5 minutos, os animais foram retirados do aparelho e retornados à gaiola moradia 

no biotério.  

 

4.1.6 DESENHO EXPERIMENTAL  

 

EXPERIMENTO 2A: Efeito da infusão pré-treino de AP-5 no hipocampo 

dorsal sobre o desempenho de animais submetidos a tarefa de CMC 

 

Os animais dos grupos salina e AP-5 foram submetidos ao protocolo de 

cirurgia para implantação de cânulas no hipocampo dorsal e, posteriormente 

tiveram 10 dias de recuperação, sendo que nos 4 últimos dias passaram pelo 

procedimento de habituação como descrito na Etapa 1. No dia do treino, os 

animais passaram pelo protocolo de infusão de droga [salina (n=11) ou AP-5 
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(n=11)] e, após 5 minutos, foram submetidos ao treino e 48 horas depois ao teste 

de CMC conforme descrito no procedimento comportamental. O tempo de 

congelamento foi registrado de forma contínua, minuto a minuto, por um período 

de 5 minutos e utilizado/inferido como medida/parâmetro de aprendizagem da 

tarefa. Após o teste, os animais foram anestesiados e tiveram seus cérebros 

retirados para verificação do local de implantação das cânulas no hipocampo 

dorsal. 

 

EXPERIMENTO 2B: Efeito da infusão pré-treino de AP-5 no hipocampo 

dorsal sobre o desempenho de animais submetidos a tarefa de EI 

 

Inicialmente, os animais dos grupos salina e AP-5 foram submetidos ao 

protocolo de cirurgia para implantação de cânulas no hipocampo dorsal e, 

posteriormente tiveram 10 dias de recuperação, sendo que os 4 últimos dias 

passaram pelo procedimento de habituação conforme descrito na Etapa 1. No 

dia do treino, os animais passaram pelo protocolo de infusão de droga [salina 

(n=12) ou AP-5 (n=12)] e, 5 minutos depois, foram submetidos ao treino e 48 

horas após ao teste de EI como descrito no procedimento comportamental. Ao 

final do Experimento, os animais foram anestesiados e tiveram seus cérebros 

retirados para verificação do local de implantação das cânulas no hipocampo 

dorsal.   

 

EXPERIMENTO 2C: Efeito da infusão pré-treino de escopolamina no 

hipocampo dorsal sobre o desempenho de animais submetidos a tarefa de 

EI 

 

Para verificar os efeitos da escopolamina na aquisição da tarefa de EI, os 

animais dos grupos salina (n= 11) ou escopolamina [Escop 1 (n=11) e Escop 2 

(n=9)] foram submetidos aos mesmos procedimentos descritos no Experimento 

2B, exceto que os animais do grupo controle receberam microinjeções bilaterais 

de veículo (solução salina 0,9%, 0,5 µl) e os grupos experimentais receberam 

escopolamina nas doses de Escop 1 = 12,5 µg/0,5 µl ou Escop 2 = 25 µg/0,5 µl 

diretamente no hipocampo dorsal 10 minutos antes do treino da tarefa de EI. Ao 

final do Experimento, os animais foram anestesiados e tiveram seus cérebros 
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retirados para verificação do local de implantação das cânulas no hipocampo 

dorsal.   

 

EXPERIMENTO 2D: Efeito da infusão pré-treino de muscimol no hipocampo 

dorsal sobre o desempenho de animais submetidos a tarefa de EI 

 

Para investigar os efeitos da inativação temporária com muscimol sobre o 

desempenho dos animais na EI, os animais dos grupos ACSF (n= 11) e muscimol 

(n=9) foram submetidos aos mesmos procedimentos descritos no Experimento 

2B. A única diferença foi que os animais do grupo controle receberam salina 

0,9% e do grupo experimental recebeu muscimol na dose de 0,5 µg/0,5 µl no 

hipocampo dorsal 5 minutos antes do treino. Ao final do Experimento, os animais 

foram anestesiados e tiveram seus cérebros retirados para verificação do local 

de implantação das cânulas no hipocampo dorsal.   

 

EXPERIMENTO 3: Efeito da infusão de AP-5 pré-treino no hipocampo dorsal 

sobre a expressão de pCREB nos núcleos da amígdala após a tarefa de EI. 

 

Inicialmente, os animais foram submetidos ao protocolo de cirurgia 

estereotáxica para implantação de cânula no hipocampo dorsal e, logo após, 

tiveram 10 dias de recuperação. Nos 4 últimos dias de recuperação os animais 

passaram pelo protocolo de habituação já descrito anteriormente e, no dia do 

treino, receberam salina (n= 6) ou AP-5 (n=7) conforme seu grupo experimental 

por meio do protocolo de infusão. Aproximadamente 5 minutos após a infusão, 

os animais passaram pelo treino da EI conforme está descrito no procedimento 

comportamental. Os animais foram perfundidos 3 horas após o treino da EI, seus 

cérebros foram retirados e processados com a finalidade de se verificar a 

contagem de células imuno-positivas nos núcleos LA, BL e CE da amígdala por 

meio do protocolo de imuno-histoquímica. Adicionalmente, um grupo de animais 

que se mantiveram durante todo o experimento na gaiola-moradia foi também 

submetido à perfusão, como controle para a expressão de pCREB basal ou de 

fatores não controláveis. Este grupo foi denominado de homecage (n= 7). 
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Figura 5. Desenho experimental da Etapa 2 

 

4.1.7. PERFUSÃO E CRIOTOMIA 

 

Os encéfalos dos animais do Experimento 2 (2A, 2B, 2C e 2D) passaram 

pela criotomia no aparelho do criostato como descrito anteriormente na Etapa 1 

e, logo após, as fatias foram montadas em lâminas e coradas com violeta de 

cresil para verificação do local do traço da cânula no hipocampo dorsal. Os 

animais do Experimento 3 passaram pelo procedimento de perfusão para 

retirada do cérebro e criotomia para posterior análise de imuno-histoquímica 

como descrito da Etapa 1. 

 

4.1.8 IMUNO-HISTOQUÍMICA E EXPRESSÃO DE PCREB 

 

 Os encéfalos dos animais do Experimento 3 foram submetidos aos 

mesmos procedimentos de imuno-histoquímica e mapeamento da expressão de 

pCREB descritos no matérias e métodos da Etapa 1. 

 

4.1.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A latência e o tempo de congelamento obtidos no Experimento 2 (2A, 2B, 

2C e 2D) foram analisados por meio de uma Análise de Variância ANOVA de 2 

vias com medidas repetidas, com os fatores grupos (controle x droga) e sessão 
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(treino x teste). Os dados obtidos na imuno-histoquímica referente ao 

Experimento 3 foram analisados através de uma ANOVA de 1 via comparando 

a expressão de pCREB em células/mm2 entre os grupos (homecage x salina x 

AP-5). As comparações post hoc foram realizadas por meio do teste de Tukey 

quando necessárias, ou seja, na ocorrência de um resultado significativo 

(p≤0,05). Todas as análises foram realizadas no Software STATISTICA 12 (Stat 

Soft). 

 

4.2 RESULTADOS 

 

HISTOLOGIA 

 

Os resultados histológicos estão representados na figura 6. O local das 

microinjeções no hipocampo dorsal é mostrado na figura abaixo. Após a análise 

histológica todos animais que não tiveram suas cânulas posicionadas no alvo 

foram excluídos das análises estatísticas, pois foi observado que o corante 

estava fora do hipocampo dorsal.  
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Figura 6. Histologia. Fotografia de um corte coronal do encéfalo do rato, mostrando a 

localização da cânula-guia (seta branca grossa) e a dispersão do corante azul de 

metileno na região do hipocampo dorsal (seta branca fina). Do lado direito, a área CA1 

representa o local das micro-injeções no hipocampo dorsal, enquanto os núcleos LA, 

BL e CE da amígdala representam o local da análise imuno-histoquímica (adaptado de 

Paxinos e Watson, 2007). 
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Experimento 2 

 

Experimento 2A: Efeito da infusão pré-treino de AP-5 no hipocampo dorsal 

sobre o desempenho de animais submetidos a tarefa de CMC 

 

A análise de variância de 2 vias mostrou que houve um efeito da interação 

grupo x sessão [F(1,20)=5.21; p=0.03], efeito do grupo salina x AP-5 

[F(1,20)=4.78; p=0.04], e além disso, um efeito significativo da sessão treino x 

teste [F(1,20)=14.85; p≤0.001], no qual o teste pos hoc de Tukey mostrou uma 

diminuição do tempo de congelamento nos animais que receberam o AP-5 em 

comparação ao grupo Salina no teste do CMC. Esses resultados indicam que os 

animais que receberam AP-5 apresentaram prejuízo no desempenho da tarefa 

de CMC (Figura 7).  

 

 

 

 

Figura 7. Efeito da infusão pré-treino de AP-5 no hipocampo dorsal sobre o 

desempenho de animais submetidos a tarefa de CMC. A figura mostra os valores de 

média ± erro padrão do tempo de congelamento dos animais que receberam salina ou 

AP-5 no treino e teste de CMC. O número de animais por grupo é mostrado entre 
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parênteses.  “*” p≤0,05 quando comparado ao salina durante o teste (ANOVA de duas 

vias, seguido pelo teste de Tukey). 

 

Experimento 2B: Efeito da infusão pré-treino de AP-5 no hipocampo dorsal 

sobre o desempenho de animais submetidos a tarefa de EI 

 

A análise de variância de duas vias mostrou que não houve interação 

grupo x sessão [F(1,22)=0.20; p=0.66], nem efeito grupo salina x AP-5 [F(1,22)=0.06; 

p=0,81], mas houve um significativo efeito da sessão Treino x Teste 

[F(1,22)=27.82; p≤0.001], no qual o teste post hoc de Tukey mostrou um aumento 

na latência para ambos os grupos na sessão do teste. Esses resultados indicam 

os animais de ambos os grupos foram capazes de aprender a tarefa de EI (Figura 

8). 

 

 

 

 

Figura 8. Efeito da infusão pré-treino de AP-5 no hipocampo dorsal sobre o 

desempenho de animais submetidos a tarefa de EI. A figura mostra os valores de 

média ± erro padrão da latência (s) durante as sessões de treino e teste da EI, em que 
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os animais receberam infusão de salina ou AP-5 no hipocampo dorsal antes do treino. 

O número de animais por grupo é mostrado entre parênteses após o nome dos grupos. 

 

Experimento 2C: Efeito da infusão pré-treino de escopolamina no 

hipocampo dorsal sobre o desempenho de animais submetidos a tarefa de 

EI.  

A análise de variância de duas vias mostrou que não houve interação 

grupo x sessão [F(2,28)=1,33; p=0.27], nem efeito grupo  [F(2,28)=1,52; p=0.23], 

mas houve um efeito significativo da sessão Treino x Teste [F(1,28)=105,62; 

p≤0.001], no qual o teste pos hoc de Tukey mostrou um aumento na latência 

para todos os grupos na sessão do teste. Esses resultados indicam os animais 

de todos os grupos foram capazes de aprender a tarefa de EI (Figura 9). 

 

 

 

 

 

Figura 9. Efeito da infusão pré-treino de escopolamina no hipocampo dorsal sobre 

o desempenho de animais submetidos a tarefa de EI. A figura mostra os valores de 

média ± erro padrão da latência (s) durante as sessões de treino e teste da EI, em que 

os animais receberam infusão de salina ou escopolamina na dose 1 (12,5µg/0,5µL) e 



Discussão 
_____________________________________________________________________________ 

42 
 

dose 2 (25µg/0,5µL) no hipocampo dorsal antes do treino. O número de animais por 

grupo é mostrado entre parênteses após o nome dos grupos.  

 

 

Experimento 2D: Efeito da infusão pré-treino de muscimol no hipocampo 

dorsal pré-treino sobre o desempenho de animais submetidos a tarefa de 

EI 

A análise de variância de duas vias mostrou que não houve interação 

grupo x sessão [F(1,18)=0,28; p=0.60], nem efeito grupo salina x muscimol 

[F(1,18)=0,44; p=0.51], mas houve um significativo efeito da sessão Treino x Teste 

[F(1,18)=39.88; p≤0.001], no qual o teste pos hoc de Tukey mostrou um aumento 

na latência para ambos os grupos na sessão do teste. Esses resultados indicam 

os animais de ambos os grupos foram capazes de aprender a tarefa de EI (Figura 

10). 

 

 

 

 

Figura 10. Efeito da infusão pré-treino de muscimol no hipocampo dorsal pré-

treino sobre o desempenho de animais submetidos a tarefa de EI. A figura mostra 

os valores de média ± erro padrão da latência (s) durante as sessões de treino e teste 

da EI, em que os animais receberam infusão de salina ou muscimol no hipocampo dorsal 
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antes do treino. O número de animais por grupo é mostrado entre parênteses após o 

nome dos grupos. 

 

Experimento 3: Efeito da infusão pré-treino de AP-5 no hipocampo dorsal 

sobre a expressão de pCREB na amígdala após a EI 

A partir dos dados obtidos na imuno-histoquímica, a análise de variância 

de uma via mostrou uma diferença significativa entre os grupos nos núcleos LA 

[F(2, 17)= 6.00; p=0.01], BL [F(2, 17)= 6.46; p=0.008] e CE [F(2, 17)= 6.51; p=0.008], 

na qual o teste post hoc de Tukey mostrou que a expressão de pCREB nos 

grupos Salina e AP-5 são maiores que a do grupo Homecage nos 3 núcleos 

analisados (Figura 11).  
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Figura 11. Efeito da infusão pré-treino de AP-5 no hipocampo dorsal sobre a 

expressão de pCREB na amígdala após a EI. A figura mostra o efeito da infusão de 

AP-5 no hipocampo dorsal sobre a expressão de pCREB nos núcleos da amígdala após 

a tarefa de EI. A expressão de pCREB (cells/mm2) nos grupos homecage, salina e AP-

5 são apresentadas em valores de média ± erro padrão (±SEM) nos LA, BL e CE da 

amígdala. O número de animais por grupo é mostrado entre parênteses após o nome 

dos grupos. “*” indica diferença em relação ao grupo homecage (p≤0.05). Ao lado direito 

a figura mostra a fotomicrografia da expressão de pCREB nos núcleos lateral (LA), 

basolateral (BL) e central (CE) da amígdala de um animal do grupo salina do 

Experimento 3 (Aumento de 10x).    
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho foi dividido em 2 Etapas, sendo que o objetivo da 

Etapa 1 foi investigar os comportamentos defensivos de animais que receberam 

um choque imediatamente após serem colocados diretamente no compartimento 

preto do aparelho de EI - step-through comparando seus resultados com o de 

animais que foram submetidos ao procedimento de resposta punida. Ou seja, 

animais que receberam o choque após atravessarem do compartimento branco 

para o preto. Os Experimentos Piloto desta primeira Etapa foram realizados para 

padronizar um grupo experimental que servisse de controle para os efeitos 

decorrentes apenas da apresentação do choque em termos comportamentais, 

para, em seguida, verificar o padrão de expressão de pCREB nos núcleos LA, 

BL e CE da amígdala após a aquisição da tarefa de EI. No presente estudo, foi 

necessária a utilização de um grupo controle para o choque pois o choque por si 

é capaz de induzir uma variedade de alterações fisiológicas, incluindo expressão 

de genes de expressão imediata em algumas regiões do cérebro, 

independentemente da ocorrência do condicionamento (Rosen et al., 1998; de 

Oliveira Coelho et al., 2013; Schreiber et al., 2014). A Etapa 2, por sua vez, 

avaliou o envolvimento do hipocampo dorsal por meio de diferentes 

manipulações farmacológicas sobre o desempenho dos animais na tarefa de EI 

– step-through e a sua influência sobre o padrão de expressão de pCREB nos 

núcleos LA, BL e CE da amígdala após a tarefa.   

             Na Etapa 1, os animais do grupo resposta punida (RP) foram submetidos 

ao treino e teste da tarefa de EI – step-through (Experimento Piloto A) tendo seu 

comportamento comparado ao grupo de animais, que recebeu um choque 

imediatamente após ser colocado diretamente no compartimento preto, sendo 

este, portanto não associado ao comportamento ativo de atravessar a porta do 

tipo guilhotina. Surpreendentemente, os animais do grupo choque imediato (CI), 

que deveriam servir de controle para este procedimento, apresentaram a latência 

de entrada para o compartimento preto no momento do teste semelhante aos 

animais que foram submetidos ao treino usual de esquiva inibitória. Além do 

parâmetro latência, os resultados obtidos no Experimento Piloto A mostraram 

que não houve diferenças entre os grupos em todos os outros parâmetros 
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avaliados na tarefa: tempo de congelamento nos compartimentos branco e preto, 

tempo debaixo da porta e tempo em atividade. Esperávamos que o grupo CI 

apresentasse menor latência quando comparado ao grupo RP, bem como menor 

tempo de congelamento. 

Os animais do grupo CI receberam o estímulo aversivo imediatamente 

após serem colocados diretamente no compartimento preto da EI e foram 

retirados logo após a administração do choque nas patas, enquanto no teste 

passaram pelo mesmo protocolo do grupo RP, ou seja, foram colocados 

diretamente no compartimento branco e após 10 segundos, a porta de acesso 

foi aberta e os comportamentos defensivos avaliados. Dessa forma, é possível 

inferir que o grupo CI não passou pela aprendizagem associativa envolvida na 

tarefa de EI – step-through, uma vez que não exibiu o comportamento voluntário 

de passar de um compartimento para outro durante o treino, relativo ao 

condicionamento instrumental. Também não se pode atribuir o desempenho dos 

animais do grupo CI a um possível aprendizado de condicionamento de medo 

ao contexto decorrente da associação das pistas contextuais do compartimento 

preto com o estímulo aversivo. Para que ocorra o condicionamento de medo ao 

contexto, a duração mínima de exploração antes da apresentação do choque 

para que os animais sejam capazes que formar a representação do contexto e 

associá-la com o estímulo aversivo é de aproximadamente 27 segundos, 

segundo Fanselow (2000). Então, o comportamento do grupo CI não parece ser 

decorrente da aprendizagem associativa com os elementos relacionados 

diretamente à tarefa. Levantou-se a hipótese de que eventos ocorridos antes da 

colocação dos animais no aparelho poderiam interferir com o desempenho dos 

animais no teste. No primeiro Experimento Piloto, o dia do treino foi o primeiro 

momento dos animais fora da sua gaiola moradia, o primeiro contato com o 

Experimentador e com a caixa de transporte. 

A habituação ao experimentador e à caixa de transporte realizada antes 

do treino pode ser um importante fator de interferência no comportamento dos 

animais na tarefa de EI, uma vez que a habituação em roedores interfere na 

reação emocional a uma série de situações experimentais (Deacon 2006; 

Fernandez-Teruel et al., 1991). Nesse sentido, a inclusão de um procedimento 

de habituação poderia, por exemplo, tornar os animais menos reativos, ou seja, 
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mais inativos e consequentemente, melhorar seu desempenho na tarefa de 

esquiva ativa de duas vias (Fernandez-Teruel et al., 1991). No caso da esquiva 

inibitória, esperaríamos que a habituação durante 4 dias antes do treino tivesse 

um efeito oposto ao que se observa na esquiva ativa de duas vias do estudo 

mencionado acima. Nota-se que a reação emocional dos animais do grupo CI, 

que se expressa através de uma latência alta no dia do teste, não parece ser 

decorrente do processo de aprendizagem associativo que ocorre na caixa de 

esquiva. Desta forma, o Experimento Piloto B foi planejado com o propósito de 

verificar se a habituação reduziria a latência do grupo CI. Com isso, 

esperávamos observar diferenças entre os grupos CI e RP no desempenho da 

tarefa de EI.    

Nossos resultados mostraram que para a EI, a habituação não apenas 

diminui a latência, como também mudou os componentes do comportamento 

que o animal exibe no compartimento branco. Os resultados obtidos no 

Experimento piloto B mostraram que 4 dias de habituação foram suficientes para 

proporcionar uma diferença entre os grupos CI e RP nos parâmetros de latência, 

tempo de congelamento no compartimento branco e tempo em atividade. Assim, 

o enfoque do procedimento foi habituar os animais ao experimentador, à caixa 

de transporte e ao próprio transporte do biotério para a sala onde ocorreria o 

treino da tarefa. 

O procedimento de habituação antes do treino não é descrito em todos os 

protocolos de EI encontrados na literatura. Pode-se encontrar estudos que 

descrevem o procedimento (Roesler et al., 2003; Roesler et al., 2006), enquanto 

outros não descrevem ou mesmo não o fazem . A inclusão de um grupo choque 

imediato é necessário como um controle de aprendizagem na tarefa de EI, uma 

vez que possibilita a comparação com o grupo que passou pela aprendizagem 

da tarefa.    

O comportamento de congelamento não é um parâmetro comumente 

avaliado nos estudos que utilizam o paradigma da EI encontrados na literatura. 

No entanto, é a medida de aprendizagem mais utilizada nos estudos que utilizam 

o paradigma do condicionamento de medo ao som e ao contexto (Phillips e 

LeDoux, 1992; Goosens e Maren, 2001; Basu et al., 2016). No caso do 

condicionamento, os animais recebem um choque inescapável em um 
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determinado contexto. Levando em consideração, que é possível que ocorra na 

EI, o mesmo tipo de aprendizagem que ocorre no condicionamento de medo, ou 

seja, a associação entre estímulos, referente ao condicionamento clássico de 

medo ao contexto, pois o tempo que o animal permanece no aparato de esquiva, 

varia entre os estudos. Dessa forma, a avaliação do tempo de congelamento em 

ambos compartimentos durante o teste de EI poderia fornecer informações 

adicionais a respeito da natureza do aprendizado da tarefa. 

Dentre os resultados obtidos no Experimento Piloto B, observa-se uma 

diferença significativa no tempo de congelamento entre os grupos no 

compartimento branco. É possível inferir que seja um efeito da habituação, uma 

vez que essa diferença não foi observada no Experimento Piloto A. Em relação 

ao tempo de congelamento no compartimento preto, não foram observadas 

diferenças significativas entre os grupos na estatística realizada separadamente 

nos Experimentos A e B. Esses achados indicam, que possivelmente não houve 

tempo suficiente para que os animais formassem uma representação contextual 

do compartimento preto, uma vez que, tanto o grupo CI quanto o grupo RP, foram 

retirados do aparelho imediatamente após o recebimento do choque nas patas 

nos 2 Pilotos. Isso justifica os baixos níveis de congelamento no compartimento 

preto para ambos os grupos. Para que houvesse essa associação, seria 

necessário um mínimo de tempo para o animal fazer a representação do 

contexto onde o choque nas patas é apresentado. Assim, o protocolo utilizado 

em ambos Experimentos possibilitou que os animais associassem 

principalmente a passagem para o compartimento preto com o estímulo 

aversivo, de forma a salientar o aprendizado instrumental.  

Os comportamentos defensivos apresentados pelo animal na tarefa de EI 

incluem não somente a latência e o congelamento, mas também outros 

comportamentos passíveis de serem avaliados. O “tempo debaixo da porta” foi 

escolhido como parâmetro devido a observação de que alguns animais 

permaneciam debaixo da porta de acesso exibindo comportamento de 

farejamento sobre o compartimento preto, enquanto outros animais 

apresentavam comportamento de avaliação de risco, no qual exibiam 

movimentos lentos com a cabeça e postura de alongamento. Esse tipo de 

comportamento também pode ser inferido como um tipo de resposta de medo 
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que ocorre no aparelho e raramente é avaliada nos estudos que utilizam a tarefa 

de EI. Entretanto, com relação a este parâmetro especificamente não foram 

observadas diferenças entre os grupos nos Experimentos Pilotos A e B.  

Outro parâmetro avaliado foi definido como “tempo em atividade”, que 

incorporou os comportamentos exibidos pelos animais quando não estavam em 

congelamento e nem debaixo da porta de acesso. As três medidas somadas 

(congelamento + tempo em atividade + tempo debaixo da porta) compreendem 

a latência total do animal no compartimento branco. No Experimento Piloto B, os 

animais do grupo CI, ficam em atividade por menos tempo que os animais do 

grupo RP, mas também apresentam um tempo de congelamento menor que o 

grupo RP. Estes dois dados podem ser explicados pela diminuição do tempo 

total que ficam no compartimento branco, ou seja, da latência.  

Em conjunto, os resultados obtidos nos Experimentos Pilotos A e B 

sugerem que a avaliação do comportamento de congelamento, tempo em 

atividade e tempo debaixo da porta, juntamente com a latência são ferramentas 

que podem ser úteis para se entender a natureza do aprendizado da EI - step-

through. Entretanto, nota-se a partir dos resultados, que a latência é suficiente 

para detectar a diferença entre os grupos. Além disso, o procedimento de 

habituação antes do treino pode ser considerado um fator crítico na redução de 

comportamentos defensivos não associados à resposta punida. Isso só pode ser 

observado pela inclusão de um grupo CI como controle nos protocolos de EI. 

Portanto, o procedimento de habituação foi adotado em todos os experimentos 

subsequentes do presente estudo. 

O Experimento 1 teve o objetivo de comparar a expressão de pCREB nos 

núcleos da amígdala entre os grupos CI e RP após a tarefa de EI, uma vez que 

foi observada uma diferença comportamental entre eles no Experimento Piloto 

B. Considerando que apenas o grupo RP passou pela aprendizagem associativa 

na tarefa, enquanto o grupo CI recebeu o estímulo aversivo isoladamente, tal 

abordagem permitiu observar os efeitos da associação com o estímulo aversivo 

ou da apresentação dele isoladamente. Assim, foi observado que o grupo RP 

apresentou um aumento significativo na expressão de pCREB em relação ao 

grupo CI nos núcleos LA, BL e CE da amígdala analisados, sugerindo que esse 

aumento tem relação com a plasticidade neural decorrente do processo de 
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aprendizagem associativa envolvida na tarefa de EI. Esses achados estão de 

acordo com um outro estudo em que foi observado um aumento significativo de 

pCREB no núcleo basolateral da amígdala em grupos que receberam um choque 

nas patas de intensidade baixa (0,2 mA) ou moderada (0,5 mA) na tarefa de EI 

– step-through (Morris e Gold, 2012). Além disso, o presente estudo observou a 

expressão de pCREB nos núcleos da amígdala 3 horas após a tarefa de EI, 

tempo considerado como fase tardia de acordo com a janela de fosforilação do 

CREB (Stanciu et al., 2001). Nesse caso, acredita-se que a fase tardia teria 

relação com o armazenamento da memória relacionada a plasticidade sináptica 

(Mesulam, 1998).  

O grupo CI não somente não aprendeu a tarefa como observado no 

Experimento Piloto B, mas também apresentou baixos níveis de expressão de 

pCREB quando comparado com o grupo RP. Os baixos níveis de expressão de 

pCREB no grupo CI podem ter ocorrido devido ao efeito do choque imediato que 

ocorre porque um mínimo de tempo é necessário para se formar a representação 

do contexto onde o animal está inserido desta forma impedindo a ocorrência do 

condicionamento de medo ao contexto dentro da caixa de esquiva. (Wilson e 

McNaughton, 1993; Rudy e Wright-Hardesty, 2005; Landeira-Fernandez et al. 

2006). Além disso, por terem sido colocados diretamente no compartimento 

preto, o condicionamento instrumental também não ocorreu.  

Em suma, os resultados obtidos nos Experimentos da Etapa 1 mostram 

que o procedimento de esquiva inibitória step-through adotado no presente 

estudo leva ao aumento da plasticidade sináptica nos núcleos da amígdala em 

consequência a um aprendizado associativo que ocorreu dentro do aparelho de 

esquiva. 

 Os Experimentos farmacológicos (2A, 2B, 2C e 2D) da Etapa 2 tiveram o 

objetivo de avaliar o envolvimento do hipocampo dorsal por meio da manipulação 

de diferentes  sistemas de neurotransmissão hipocampais sobre o desempenho 

dos animais na tarefa de EI bem como sobre a expressão de pCREB nos núcleos 

da amígdala após está manipulação. Os receptores específicos foram escolhidos 

com base no seu papel crítico para o funcionamento do hipocampo na mediação 

de processos relacionados à aprendizagem e memória (Izquierdo et al., 1992; 

Wilensky et al., 2000; Schenberg e Oliveira, 2008).  
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          Um estudo anterior do nosso laboratório mostrou que a administração de 

AP-5, um antagonista de receptores NMDA, no hipocampo prejudica o 

desempenho dos animais na tarefa de CMC bem como diminui a expressão de 

pCREB na amígdala induzida pelo treino da tarefa de CMC (de Oliveira Coelho 

et al., 2013). Nesse sentido, como foi observado que no Experimento 1, os 

animais do grupo RP apresentaram um aumento do pCREB na amígdala após a 

tarefa de esquiva inibitória - step-through, esperaríamos que as diferentes 

manipulações farmacológicas do hipocampo levassem tanto ao prejuízo no 

desempenho dos animais na tarefa quanto à diminuição na expressão de pCREB 

naquela estrutura.  

 Para confirmar que o procedimento cirúrgico e de infusão de fármacos 

realizado no presente estudo replicaria os achados anteriores da literatura, o 

primeiro Experimento realizado na Etapa 2 (Experimento 2A) avaliou se a infusão 

de AP-5 no hipocampo era capaz de provocar o efeito comportamental esperado 

de prejudicar o desempenho na tarefa de CMC.       

          De fato, no Experimento 2A, a administração intra-hipocampal de AP-5 

prejudicou a resposta de congelamento condicionada ao contexto na tarefa de 

CMC, observada durante o teste conduzido 48 horas após o treino da tarefa. 

Este resultado replicou os dados anteriores obtidos em nosso laboratório 

(Schenberg e Oliveira, 2008; de Oliveira Coelho et al., 2013) e foram 

semelhantes a outros estudos observados na literatura que também realizaram 

a administração de AP-5 (Fanselow e Kim, 1994; Fanselow et al., 1994). Além 

disso, a administração de antagonistas de receptores NMDA não competitivos, 

como MK-801, também prejudicaram a aquisição da tarefa de CMC (Bast et al., 

2003; Figueredo et al., 2008; André et al., 2011).  

Sabe-se que quando uma substância é administrada antes do treino, 

outros fatores podem interferir com os resultados observados em tarefas 

aversivas, como alterações na motricidade, na sensibilidade ao choque, ou ainda 

no nível de ansiedade dos animais. Assim uma possibilidade é que o AP-5 

aumentasse a atividade locomotora, levando à um prejuízo na exploração 

durante o treino, o que poderia ser responsável pelo prejuízo na representação 

contextual. No entanto, um estudo anterior realizado em nosso laboratório 

mostrou que a administração de AP-5 não interfere com a aquisição do CMS 
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(Schenberg e Oliveira, 2008). Portanto, esse trabalho mostra que os animais 

foram capazes de exibir reposta de congelamento mesmo em uma situação 

diferente. Além disso, os dados obtidos no Experimento 2A, durante o treino, 

mostraram que os animais do grupo tratado com AP-5 não apresentaram 

diferenças no tempo de congelamento após a apresentação do estímulo 

aversivo, quando comparado aos animais do grupo tratado com salina. Estes 

resultados, juntamente com dados da literatura, nos quais a administração intra-

hipocampal de MK-801, não interferiu com a tarefa de CMS, sugerem que os 

efeitos observados com o AP-5 não são devidos a uma interferência da droga 

com a sensibilidade ao choque dos animais. Desta forma replicação da literatura 

referente ao CMC forneceu um controle positivo para a investigação dos efeitos 

das manipulações do hipocampo na tarefa da EI - step-through dos 

Experimentos 2B, 2C e 2D. 

Sabe-se a partir de outros estudos, que a administração de antagonistas 

NMDA provocam hiperlocomoção, mesmo 24 horas após a sua administração 

(Perez-Rando et al., 2017). Dessa forma, a diminuição no tempo de 

congelamento no dia do teste, poderia ainda ser explicada por um eventual 

aumento da atividade locomotora dos animais. No entanto, isso parece 

improvável na presente situação, porque se o AP-5 tivesse aumentado a 

atividade locomotora dos animais, o prejuízo na tarefa EI também seria 

esperado, porque os animais apresentariam a tendência de se moverem para o 

compartimento preto do aparelho, o que não foi observado no Experimento 2B. 

No Experimento 2B, conforme citado acima, a administração da mesma 

dose de AP-5 utilizada no experimento anterior administrada diretamente no 

hipocampo dorsal não afetou o desempenho dos animais na tarefa de EI - step-

through, pois não foram observadas diferenças significativas entre os grupos 

durante o teste realizado 48 horas após o treino. Além disso, quando 

comparamos a latência dos animais entre treino e teste, podemos inferir que 

ambos os grupos aprenderam a tarefa de EI. Esses resultados indicam que os 

receptores NMDA hipocampais não estão envolvidos durante a aquisição da 

memória da tarefa de EI - step-through.  

Em contraste com nossos resultados, alguns estudos mostram o 

envolvimento dos receptores NMDA hipocampais durante a aquisição da EI - 
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step-through (Jamali-Raeufy et al, 2011; Khakpai et al 2016; Ebrahimi-Ghiri et al, 

2018). No entanto, na metodologia utilizada nesses estudos, os animais são pré-

expostos ao aparelho de EI antes do treino, o que poderia contribuir para a 

participação dos receptores NMDA e influenciar o aumento da saliência dos 

estímulos contextuais da tarefa.  

Além disso, na tarefa de EI - step-down, alguns trabalhos mostram que a 

administração pós-treino de AP-5 no hipocampo dorsal prejudica o desempenho 

dos animais durante a sessão de teste da EI, enquanto a pré-exposição ao 

aparelho 24 horas antes do treino previne o prejuízo causado pelo AP-5 (Roesler 

et al., 1998). Nesse sentido, um outro estudo mostrou que a infusão de AP-5 

após o treino no hipocampo dorsal e núcleo basolateral da amígdala também 

causam prejuízo no desempenho da tarefa, porém a pré-exposição ao aparelho 

de EI 24 horas antes do treino, previne o prejuízo observado com a 

administração de AP-5 no hipocampo, mas o mesmo não é observado com a 

infusão na amígdala, ou seja, os receptores NMDA hipocampais podem estar 

envolvidos com aspectos contextuais e espaciais da tarefa, enquanto a amígdala 

estaria envolvida com os aspectos aversivos da memória relacionada à tarefa de 

EI Roesler et al., 2003).  

  Considerando que a tarefa de EI pode envolver diferentes tipos de 

aprendizagem, o condicionamento clássico de medo ao contexto e o 

condicionamento instrumental, o animal poderia utilizar diferentes estratégias, 

que podem ou não envolver a participação do hipocampo. Nesse sentido, Martel 

e colaboradores (2010) mostraram que a EI - step-down tem componentes 

hipocampo-dependentes e hipocampo-independentes. Então, é possível que se 

o componente contextual da tarefa for reduzido, consequentemente a 

participação do hipocampo não seria necessária, uma vez que o animal poderia 

utilizar um outro tipo de estratégia de aprendizagem.  

Em conjunto, a diferença no comportamento dos animais observados nos 

Experimentos 2A e 2B, sugerem o tipo de estratégia de aprendizagem que os 

animais utilizam na aprendizagem das tarefas de CMC e EI é diferente. Diante 

dessa diferença no comportamento, é possível inferir que os mecanismos 

neurais mobilizados sejam em parte distintos dos observados no CMC e que 
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mecanismos dependentes do receptor NMDA não são necessários para a 

aquisição desta tarefa.  

Apesar das evidências do envolvimento do hipocampo na tarefa de EI – 

step-through (Lorenzini et al., 1996; Ambrogi Lorenzini et al., 1997), nossos 

resultados sugerem que a presença de uma resposta instrumental mobiliza 

mecanismos neurais em parte distintos aos observados na tarefa de CMC. É 

possível supor que a ausência do prejuízo observado na EI seja devido ao 

envolvimento de outras estruturas cerebrais associadas a aprendizagem 

instrumental da tarefa. O estriado dorsal tem sido implicado na mediação de 

tarefas de esquiva (Rossato et al., 2006; González-Franco et al., 2017). De fato, 

as evidências que sugerem a participação do estriado dorsal nos processos de 

aprendizagem e memória são antigas. Vários autores mostraram que as tarefas 

de esquiva são afetadas por lesões ou manipulações farmacológicas realizadas 

diretamente no estriado dorsal (Neill e Grossman, 1970; Prado-Alcala et al., 

1981; Diaz Del Guante et al., 1991; Packard et al., 1996; Izquerdo et al. 2006).  

Em virtude da ausência de efeito comportamental após a administração 

de AP-5, levanta-se a seguinte questão: seria o hipocampo prescindível ou 

apenas os receptores NMDA. Portanto, os Experimentos 2C e 2D tiveram o 

objetivo interferir com a função hipocampal através do bloqueio de dois outros 

sistemas de neurotransmissão verificando os efeitos desta manipulação sobre o 

desempenho dos animais na tarefa de EI.  

No Experimento 2C, com a administração intra-hipocampal de 

escopolamina antes do treino foi observado que não houve diferenças entre os 

grupos no desempenho da tarefa de EI durante o teste. A escolha pela 

escopolamina, um antagonista não seletivo de receptores muscarínicos, se deu 

pela sua atuação sobre o sistema colinérgico, em que trabalhos mostraram o seu 

envolvimento nos processos envolvidos com a aquisição e consolidação da 

memória relacionada a eventos aversivos (Tinsley et al., 2004). As doses de 

escopolamina utilizadas neste estudo foram baseadas em uma dissertação 

realizada em nosso laboratório (Mazzeo, 2009) e na qual foi observado o prejuízo 

no desempenho dos animais na aquisição e consolidação do CMC com a dose 

de 25µg/0.5µl de escopolamina no hipocampo dorsal. 
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Em contraste com nossos resultados, é possível observar o envolvimento 

do sistema colinérgico hipocampal durante a aquisição da tarefa de EI - step-

through, no qual os animais foram pré-expostos ao aparelho de EI com livre 

acesso entre os compartimentos antes da sessão de treino da tarefa. Dessa 

forma, os animais tiveram prejuízo no desempenho da EI após a infusão 

escopolamina na região CA1 do hipocampo, possivelmente devido ao fato de 

que a pré-exposição ao aparelho aumentou a saliência do componente 

contextual da tarefa (Khakpai et al., 2012). Em outro estudo, a administração pré-

treino de escopolamina no hipocampo dorsal também produziu prejuízo na 

aquisição da tarefa de EI - step-through, no entanto os animais permaneceram 

por 2 minutos no compartimento branco antes da porta de acesso ser aberta 

durante o treino, assim a forma como a tarefa foi desenhada pode ter contribuído 

para a participação do hipocampo (Misane e Ogren, 2003). 

O envolvimento do sistema colinérgico hipocampal durante a tarefa de 

condicionamento de medo depende do tipo de estímulo condicionado utilizado 

uma vez que apenas é observado prejuízo no desempenho do animais no teste 

de CMC, sem interferir no desempenho do teste de CMS, quando a 

escopolamina é administrada antes do treino, ou seja, durante a fase de 

aquisição da memória (Gale et al., 2001). Em outros estudos foi observado que 

a infusão de escopolamina no hipocampo dorsal produz um prejuízo dose-

dependente tanto na aquisição quanto na consolidação da memória na tarefa de 

CMC, enquanto no CMS o mesmo efeito não é observado, ou seja, está 

relacionado com a aprendizagem da representação contextual da tarefa 

(Wallenstein e Vago, 2001; Rogers e Kesner, 2004). Além disso, um trabalho 

anterior do nosso laboratório também mostrou que a injeção sistêmica de 

diciclomina, um antagonista não seletivo de receptores muscarínicos, antes do 

treino, prejudicou o desempenho de animais submetidos às tarefas de CMC e 

Ei- step-through,    sem afetar a tarefa de CMS (Fornari et al., 2000).    

O Experimento 2D, por sua vez, mostrou o mesmo padrão de resultado 

observado nos Experimentos anteriores (2B e 2C), o que confirma que mesmo 

com a região do hipocampo dorsal temporariamente inativada pelo muscimol os 

animais que receberam droga apresentam um desempenho semelhante aos ao 

grupo controle que recebeu salina, na tarefa de EI. A utilização de um agonista 
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gabaérgico, como o muscimol, tem como função a inativação temporária da 

região de interesse, ou seja, diferente das outras drogas utilizadas neste estudo, 

apenas o muscimol poderia inativar temporariamente as funções exercidas pelo 

hipocampo dorsal durante a tarefa (Drieskens et al., 2017).  

Em contraste com os resultados obtidos nos Experimentos 2C e 2D, 

Yousefi e colaboradores (2012) mostraram que tanto a administração de 

escopolamina quanto de muscimol no hipocampo dorsal antes do treino da tarefa 

de EI - step-through provocaram prejuízo no desempenho de animais na tarefa. 

No entanto, é possível inferir que esse prejuízo possa ter ocorrido devido à pré-

exposição dos animais ao aparelho de esquiva antes do treino da tarefa, no qual 

os animais puderam passar de forma livre entre os compartimentos branco e 

preto, o que justificaria um aumento da saliência do componente contextual e 

consequente participação do hipocampo na tarefa. Por outro lado, o 

envolvimento na consolidação pode ser observado na tarefa de EI – step-through 

por meio da administração de muscimol após o treino, no qual foi observado 

prejuízo no desempenho dos animais, que não tiveram exposição prévia ao 

aparelho antes do treino (Zarrindast et al., 2002). Em relação a tarefa de EI - 

step-down, a infusão de muscimol ou AP-5 tanto na amígdala quanto no 

hipocampo dorsal prejudicam a consolidação da memória (Jerusalinsky et al., 

1994; Izquierdo et al., 1997).   

O envolvimento do hipocampo no caso do condicionamento de medo 

pode ser diferente a depender da região onde ocorre a infusão muscimol, de 

modo que se administrado no hipocampo ventral antes do treino prejudica 

comportamento dos animais no CMS, mas não o CMC, por outro lado se 

administrado no hipocampo dorsal antes do treino, não tem efeito em ambas  

CMC e CMS (Maren e Holt, 2004). Além disso, a tarefa de CMC envolve a 

formação da representação contextual e sua associação com o estímulo 

aversivo, nesse sentido já foi observado que a infusão de muscimol no 

hipocampo dorsal prejudica o desempenho dos animais quando administrado 

após a aprendizagem do contexto, enquanto o mesmo prejuízo pode ser 

observado quando administra-se escopolamina após a aprendizagem da 

associação entre contexto e o estímulo aversivo, dessa forma é possível 
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observar diferentes sistemas de neurotransmissão atuando em momentos de 

aprendizagem diferentes dentro de uma mesma tarefa (Chang e Liang, 2012).  

Em resumo, os resultados obtidos nos Experimentos farmacológicos (2A, 

2B, 2C e 2D) da Etapa 2 mostraram uma diferença no comportamento dos 

animais após o bloqueio temporário de receptores NMDA na tarefa de EI - step-

through. Além disso, foi observado o mesmo padrão de resultados na tarefa de 

EI, a partir da manipulação de outros  sistemas de neurotransmissão 

hipocampais, o que reforça a ideia de que o animal é capaz de aprender a tarefa 

mesmo com a inativação temporária da região do hipocampo dorsal por meio de 

agonistas gabaérgicos. Embora o hipocampo não pareça ser necessário para a 

aquisição da tarefa realizada no presente estudo, não se pode a priori 

estabelecer que a manipulação do hipocampo não estaria interferindo com a 

expressão de pCREB na amígdala assim como ocorre no CMC.  

O entendimento da função da amígdala na aprendizagem relacionada a 

eventos aversivos é crucial para entender essa diferença, uma vez que ambas 

as tarefas dependem da integridade dessa estrutura (Liang et al., 1994, 

Ammassari-Teule et al., 1991, Calandreau et al., 2005, LaLumiere et al., 2004 

Wilensky et al., 2000). Vários estudos mostram que a amígdala tem um papel 

essencial na aquisição do condicionamento de medo e ao mesmo tempo tem um 

papel crucial na modulação da consolidação da tarefa de EI (Wilensky et al 2000; 

Roozendaal et al., 2001; LeDoux, 2003; Tsvetkov et al., 2015). Considerando 

que o papel proposto da amígdala é diferente dependendo da tarefa ao comparar 

estudos que utilizam CMC e EI e levando em conta que nossos resultados 

mostraram um perfil de comportamento diferente entre as tarefas, então a 

influência do hipocampo sobre a neuroplasticidade da amígdala deveria ser 

diferente, como observada em um estudo anterior (de Oliveira Coelho et al, 

2013).    

 Até o momento, a Etapa 1 mostrou que o comportamento dos animais que 

recebem um único choque imediato é diferente do animal que passa pela 

aprendizagem da tarefa e essa diferença é refletida na expressão de pCREB nos 

núcleos da amígdala conforme o observado nos resultados do Experimento 1. 

Os Experimentos farmacológicos relativos à Etapa 2 mostraram que diferentes  

sistemas de neurotransmissão hipocampais não estão envolvidos na aquisição 
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da tarefa de EI - step-through, quando o componente contextual da tarefa é 

reduzido. Por fim, o Experimento 3 teve o objetivo de responder a hipótese do 

estudo, ou seja, se a plasticidade associada a expressão de pCREB nos núcleos 

da amígdala é influenciada pelo hipocampo após a tarefa de EI. 

A interação entre hipocampo e amígdala na tarefa de EI já foi estudada 

no sentido da amígdala para o hipocampo, no qual a infusão pós-treino de 

clenbuterol, um agonista beta-adrenérgico, no complexo basolateral aumentou a 

expressão da proteína activity-regulated cytoskeleton-associated protein (ARC) 

no hipocampo, enquanto a infusão de lidocaína diminuí-la (McIntyre et al., 2005). 

Em relação ao CMC, já foi observado que a inativação do complexo basolateral 

com lidocaína diminui a expressão de RNAm de ARC e FOS no hipocampo, 

indicando que o complexo basolateral module os eventos de plasticidade no 

hipocampo (Huff et.al., 2006).  

 Nesse sentido da interação ainda, outros estudos investigaram a 

influência da amígdala, em especial o núcleo BL sobre a expressão de genes de 

expressão imediata em outras regiões do cérebro envolvidas na consolidação da 

memória, incluindo a região pré-límbica do córtex pré-frontal (Roozendaal et al., 

2009) e o cingulado anterior (Malin et al., 2007). A infusão pós-treino de 

agonistas de receptores beta-adrenérgicos no núcleo basolateral aumenta a 

expressão da proteína ARC no córtex pré-frontal medial (McReynolds et al., 

2014) e no cingulado anterior (Holloway-Erickson et al., 2012), em conjunto o 

bloqueio da expressão da proteína ARC em ambas as áreas prejudica a 

consolidação da memória para a tarefa de EI (Holloway e McIntyre, 2011; 

McReynolds et al., 2014). Esses achados sugerem que o núcleo BL influenciam 

a expressão de genes de expressão imediata em outras regiões do cérebro. 

  O presente estudo investigou a interação no sentido do hipocampo para 

a amigdala. Em um estudo eletrofisiológico, foi observado que animais que 

tiveram o hipocampo inativado por muscimol, apresentaram uma diminuição de 

disparos de neurônios no núcleo lateral após uma sessão de extinção do 

condicionamento ao som (Maren e Hobin, 2007).    

Os resultados obtidos no Experimento 3 mostraram que os animais dos 

grupos salina e AP-5 tiveram um aumento significativo na expressão de pCREB 
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nos núcleos LA, BL e CE da amígdala quando comparado ao grupo homecage. 

Essa diferença já era esperada, uma vez que o grupo homecage foi utilizado 

como um controle para os outros grupos. Nossos achados estão em 

concordância com outros que observaram um aumento de expressão de pCREB 

na amígdala após a tarefa de EI, quando comparado com outros grupos 

homecage (Morris et al., 2012). É possível inferir que esse aumento tenha sido 

decorrente da manipulação pela qual ambos os grupos passaram.  

No mesmo Experimento, a expressão de pCREB dos animais dos grupos 

salina e AP-5 não diferiram entre si, o que mostra que o bloqueio temporário dos 

receptores NMDA hipocampais não influenciaram a expressão de pCREB na 

amígdala após a tarefa de EI – step-through. Esse resultado, em conjunto com 

o resultado do Experimento 2B, sugere que a interação entre hipocampo e 

amígdala na EI - step-through pode ser diferente em relação ao que ocorre na 

tarefa de CMC. O padrão de resultados na EI e CMC, nos experimentos da Etapa 

1, podem ser utilizados para revelar uma importante informação sobre a 

circuitaria neural, assim como as interações entre amígdala e hipocampo 

envolvidas nas duas tarefas.  

Como não foram observadas diferenças na expressão de pCREB entre 

os grupos salina e AP-5 no Experimento 3, é possível que seja devido a 

associação estímulo-resposta. Então o hipocampo não estaria enviando 

informações para amígdala do modo como a tarefa foi realizada. Além disso, é 

possível que a amígdala estaria recebendo informações de outras regiões do 

cérebro durante a tarefa e com isso, teria a mesma função como no CMC, que 

é, o local de associação entre estímulos. Um estudo recente mostrou que o gene 

ARC é expresso no estriado dorsal 30 minutos após a evocação da EI e isso 

pode estar relacionado ao componente instrumental da tarefa de EI (González-

Salinas et al., 2018). Uma possibilidade é que a função da amígdala na tarefa de 

EI seria diferente do CMC, provavelmente devido a aprendizagem instrumental, 

sendo que o componente instrumental está mais associado ao estriado 

(Cammarota et al., 2005). 

Por fim, os resultados obtidos nessa última Etapa mostram que a 

plasticidade associada a expressão de pCREB nos núcleos da amígdala 

analisados não é influenciada pelo hipocampo durante a aquisição da memória 
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da desta tarefa, possivelmente devido ao fato de que a associação que ocorre 

no aprendizado ser instrumental. Alternativamente, pode-se pensar que as 

manipulações farmacológicas realizadas tenham abolido a possibilidade de 

ocorrência do CMC, deixando intacta a possibilidade de resposta punida. 

Entretanto, neste caso, esperaríamos diminuição do pCREB pelo menos no 

núcleo BL responsável pela associação dos estímulos no CMC (LeDoux, 2000).  

Estes dados sugerem, também, que a tarefa de EI - step-through, 

conforme realizada no presente estudo, pode ser um instrumento interessante 

para se investigar as bases neurais da resposta punida em uma tarefa que 

independe da função hipocampal. 
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6. CONCLUSÕES 

As conclusões do presente trabalho são:  

• Animais que recebem um choque nas patas sem passar pelo treino 

da EI podem ser considerados um bom grupo controle para 

avaliação do comportamento e da imuno-histoquímica na tarefa de 

EI – step-through. 

 

• O procedimento de habituação é crucial para alcançar o perfil de 

comportamento desejado para o grupo controle (choque imediato). 

 

 

• A região CA1 do hipocampo dorsal não influencia o desempenho 

dos animais durante a fase de aquisição da tarefa de EI – step-

through. 

 

• A plasticidade associada a expressão de pCREB nos núcleos da 

amígdala não é  influenciada pela atividade da região CA1  

hipocampo dorsal durante a aquisição da memória na tarefa da EI 

– step-through. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa - (CEUA N 

3603270114) 
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ANEXO 2: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa - (CEUA N 

4306030815) 
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