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Resumo 

 

Introdução: Determinantes para o sucesso evolutivo de inúmeras espécies que 

mantém uma estrutura social, os comportamentos pró-sociais podem ser definidos 

como qualquer ação que resulte no benefício de outro indivíduo, como por exemplo 

comportamentos de cooperação e consolo. Um dos possíveis motivadores para 

sustentação desses comportamentos é a empatia, uma habilidade de compreender, 

inferir e compartilhar o estado emocional de outro indivíduo. As bases biológicas 

dessa habilidade e comportamentos ainda são pouco compreendidas, sendo a maior 

parte dos resultados obtidos a partir de estudos com ressonância magnética funcional 

em humanos. Em um desses trabalhos, foi visto que jovens que apresentavam 

transtorno do espectro autista, uma condição em que o indivíduo possui prejuízo na 

capacidade de socialização, apresentaram menor ativação bilateral da amígdala e 

hipocampo (Klapwigk e cols,2016). Outros estudos mostraram que a degeneração do 

hipocampo com o avançar da idade estaria relacionada com a dificuldade em 

solucionar problemas sociais e a diminuição de habilidades empáticas (Davidson e 

cols, 2012; Beadle e cols, 2013). Alguns modelos animais estão sendo propostos a 

fim de compreender os mecanismos biológicos envolvidos na expressão de 

comportamentos pró-sociais e empatia, sendo a maior parte concebida em roedores. 

Recentemente, Bartal e colaboradores (2011) propuseram um protocolo para analisar 

o comportamento de ajuda motivado possivelmente por empatia em ratos. 

Adicionalmente, o trabalho realizado por Silva e colaboradores (2020) discute o papel 

do aprendizado na facilitação do comportamento em questão. Objetivo: verificar a 

expressão do comportamento prós-social de ajuda entre fêmeas, utilizando uma 

adaptação do teste comportamental proposto originalmente por Bartal, e verificar a 

participação do hipocampo na expressão do referido comportamento, por meio de um 

modelo de lesão farmacológica. Métodos: Foram utilizadas ratas da linhagem Wistar 

de 4 meses de idade, que passaram por dois processos experimentais: padronização 

do teste comportamental e verificação dos efeitos da lesão farmacológica do 

hipocampo. O teste é composto de dois paradigmas: o paradigma do rato preso, no 

qual as ratas companheiras de gaiola-moradia são colocadas numa arena de campo 

aberto contendo uma caixa restritora no centro com um coespecífico preso em seu 

interior (que só pode ser aberta pelo lado de fora). Já no paradigma do rato de 
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brinquedo, a rata livre é colocada na arena e um rato de brinquedo dentro da caixa 

restritora. Foi analisada a taxa de abertura (porcentagem de animais que realiza a 

abertura da caixa), a latência para abertura da caixa restritora (tempo discorrido do 

início da sessão até o momento de abertura), exploração das zonas do aparato (tempo 

de permanência do animal livre em cada zona do campo aberto) e taxa de interação 

social entre o animal livre e animal preso após libertação. Resultados: Os resultados 

evidenciaram uma maior taxa de abertura dos animais durante o paradigma do rato 

preso, além de uma maior latência para os animais realizarem a abertura da caixa 

restritora durante o paradigma do rato de brinquedo em comparação com o paradigma 

do rato preso. Além disso, o segundo experimento mostrou que as ratas com lesão 

bilateral do hipocampo apresentaram menor taxa de abertura quando comparadas ao 

grupo controle, além de apresentarem maior tempo de latência para abertura da caixa 

restritora nas duas últimas sessões de teste. Além disso, não foi observada nenhuma 

diferença na taxa de interação social ao longo das sessões de teste em nenhum dos 

experimentos, enfraquecendo a hipótese de que um possível desejo por contato social 

fosse o principal motivador para os animais realizarem a abertura da caixa restritora. 

Conclusões: Os resultados obtidos permitem concluir que as ratas expressaram o 

comportamento pró-social de ajuda realizando a abertura da caixa a fim de libertar 

sua coespecífica, podendo ser a presença de um coespecífico submetido à condição 

potencialmente estressante em questão ser um facilitador do aprendizado da tarefa. 

Adicionalmente, a expressão do comportamento de libertação de coespecífico é 

comprometida em animais com lesão bilateral do hipocampo. 

Palavras-chave: Empatia; Comportamento social; Hipocampo; Cooperação; 

Ratos. 
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Abstract 

 

Introduction: Prosocial behaviors are determinant to the evolutionary success 

of species that maintain a social structure, and can be defined as any action that results 

in the benefit of another individual, such as cooperation and consolation. One possible 

motivator for these behaviors is empathy, an ability to understand, infer and share the 

emotional state of another individual. The biological bases of this ability and behaviors 

are still poorly understood and based mostly in functional magnetic resonance imaging 

studies in humans. One of these studies showed that young people with autism 

spectrum disorder (a condition in which the individual has a loss in the ability to 

socialize) have less bilateral activation of the amygdala and hippocampus (Klapwigk 

et al. , 2016). Other studies have shown that age-related hippocampal degeneration is 

associated to difficulty in solving social problems and a decrease in empathic abilities 

in humans. Some animal models have been proposed to investigate the biological 

mechanisms involved in the expression of prosocial behaviors and empathy, most of 

which are conceived in rodents. Recently, Bartal et al. (2011) proposed a task to 

analyze helping behavior possibly motivated by empathy in rats. Additionally, the work 

carried out by Silva et al. (2020) discusses the role of learning in facilitating the 

expression of this behavior. Objective: Verify the expression of prosocial helping 

behavior among female rats, using an adaptation of the behavioral test originally 

proposed by Bartal, and to verify the role of the hippocampus in the expression of this 

behavior, through of the use of pharmacological lesion. Methods: 4-month-old female 

Wistar rats underwent two experiments: padronization of the behavioral test and 

investigation of the effects of pharmacological lesion in the hippocampus. The test 

comprises two paradigms: the trapped rat paradigm, in which the house-cage 

companions are placed in an open field arena containing a restrictor box in the center 

with a trapped conspecific inside (which can only be opened by the outside). In the toy 

rat paradigm, the free rat is placed in the arena and a toy rat inside the restrictor box. 

The opening rate (percentage of animals that opens the box), the latency for opening 

the restrictor box (time elapsed from the beginning of the session to the moment of 

opening), exploration of the zones of the apparatus (time of permanence of the animal 

free in each zone of the open field) and rate of social interaction between the free 

animal and the trapped animal after release were registered. Results: The results 
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showed a higher opening rate of animals during the trapped rat paradigm, in addition 

to a higher latency for animals to open the restrictor box during the toy rat paradigm 

compared to the trapped rat paradigm. In addition, the second experiment showed that 

rats with bilateral hippocampal lesions had a lower opening rate when compared to the 

control group, in addition to having a longer latency for opening the restrictor box in the 

last two sessions. No difference in the exploration of the inner zone was observed in 

the animals with bilateral hippocampus lesion. Also, for both experiments, no 

difference was observed in the rate of social interaction throughout the test sessions, 

weakening the hypothesis that a possible desire for social contact was the main 

motivator for the animals to open the restrictor box. Conclusions: The results obtained 

allow us to conclude that the rats expressed the prosocial behavior of helping by 

opening the box to free their conspecific, and the presence of a conspecific submitted 

to the potentially stressful condition may be a facilitator of learning the task, 

corroborating data already found in the literature. Additionally, expression of 

conspecific releasing behavior is compromised in animals with bilateral hippocampal 

injury. 

 

Keywords: Empathy; social behavior; hippocampus; cooperation; rats 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Neurociências sociais” é um termo que foi introduzido no contexto acadêmico no 

início da década de 90 (Cacioppo e Berntson, 1992). Ele se refere a um campo de 

estudo que utiliza de diferentes perspectivas e disciplinas, como neurociências, 

psicologia social e ciências sociais para explicar a relação entre processos mentais e 

alguns fenômenos comportamentais, visando analisar componentes neurobiológicos 

que estejam envolvidos no comportamento social e também responder como esses 

componentes estão relacionados com construções psicológicas como por exemplo de 

altruísmo e empatia (Decety e Keenan, 2006). 

Determinantes para o sucesso evolutivo de inúmeras espécies, os 

comportamentos pró-sociais são definidos como qualquer comportamento que resulte 

em uma ação benéfica para um outro indivíduo. Podem ser expressos de diferentes 

formas, seja por meio de ações que envolvam comportamentos de ajuda, consolo e 

cooperação ou até expressar verbalmente o raciocínio sobre um dilema moral (Koller 

e Bernardes, 1997). O que motiva a apresentação de um comportamento pró-social 

ainda instiga muitos pesquisadores, porém alguns defendem que pode estar 

relacionado com alguns fenômenos que envolvem empatia, podendo esta ser um fator 

motivador do comportamento pró-social (Lamm e cols., 2017). 

O termo “empatia” pode ser entendido de diferentes formas e analisado por 

diferentes pontos de vista. Daniel Batson listou oito fenômenos que estão 

relacionados, porém são distintos, e que são definidos como empatia. De certa forma 

são fenômenos que foram aplicados na tentativa de responder à duas perguntas 

principais: como conseguimos inferir sobre os pensamentos e sentimentos de outra 

pessoa? O que leva uma pessoa a responder com cuidado e afeto ao sofrimento de 

outra pessoa? (Batson, 2009).  

Essa complexidade de características leva alguns autores a diferenciar o termo 

empatia em ‘empatia afetiva’ e ‘empatia cognitiva’. A primeira estaria relacionada com 

compartilhar um estado emocional e, por consequência, com circuitos neurais ligados 

à emoções e contágio emocional, sendo ativada ao compartilhar o estado emocional 

de outra pessoa. Por outro lado, a segunda responderia melhor a pergunta “como 
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conseguimos inferir sobre os pensamentos de outra pessoa? ”, e dependeria então de 

um maior grau de encefalização. (Watson e Greenberg, 2009).  

Para DeWaal (2008), empatia é uma habilidade que permite que um indivíduo se 

conecte com o estado emocional de outro indivíduo, sendo assim essencial na 

regulação das interações sociais e para espécies que mantém estrutura social, 

cuidado parental e comportamentos de cooperação para atingirem um mesmo objetivo 

(DeWaal,2008). Ainda assim, diferentes manifestações comportamentais e definições 

são encontradas na literatura para se referir ao termo “empatia”. Essa diversidade de 

repertório comportamental e sua observação entre diferentes espécies de animais, 

principalmente mamíferos, reflete a visão de um caráter evolutivo (Yamamoto, 2008). 

Dessa forma, Preston e DeWaal (2002) propuseram um modelo nomeado Russian-

doll Model, que analisa a expressão de diferentes níveis de empatia os quais vão 

surgindo evolutivamente de modo incremental (Preston e DeWall,2002). 

De acordo com o modelo proposto por Preston e DeWaal, o estado emocional de 

outro indivíduo pode ser compreendido através de representações pessoais e 

intrínsecas do observador. Sendo assim, a acurácia empática do observador é 

modulada pelas suas experiências passadas (Preston e DeWaal, 2017). A empatia 

seria então resultado de um estado emocional compartilhado entre o sujeito e o 

observador, e de acordo com o modelo, o alicerce das manifestações empáticas seria 

o mecanismo de perception-action, ou contágio emocional, e as camadas mais 

externas do modelo representariam comportamentos de maior grau de complexidade, 

como comportamentos de consolo, cooperação e tomada de perspectiva.  

Para a neurociência, empatia é muitas vezes representada como uma função de 

diferentes estruturas cerebrais. Dada a natureza cognitiva potencialmente necessária 

para adotar a perspectiva de outro indivíduo, a participação de regiões relacionadas a 

funções cognitivas poderia estar envolvida no fenômeno. Estudos controlados em 

indivíduos saudáveis utilizando estimulação direta transcraniana mostraram que a 

região dorsolateral do córtex pré-frontal está envolvida com a capacidade cognitiva de 

avaliação e com a modulação da resposta empática a dor (Rêgo e cols, 2015; Wang 

e cols, 2014).  
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Para investigações sobre a neurobiologia a empatia, os estudos aplicando 

metodologia de neuroimagem funcional são os mais comuns. Estes nos permitem 

correlacionar estruturas cerebrais com a expressão de comportamentos sociais e 

habilidade empáticas em humanos. Por exemplo, um ensaio clínico evidenciou que 

jovens do sexo masculino com transtorno do espectro autista, marcado muitas vezes 

por uma condição onde o indivíduo possui prejuízo na capacidade de socialização, 

apresentaram menor ativação bilateral da amígdala e hipocampo em atividade que 

avaliava ressonância emocional e também hipoativação do córtex pré-frontal 

ventromedial em tarefas que envolviam processamento de aspectos cognitivos sobre 

empatia (Klapwigk e cols,2016). Além disso, indivíduos com psicopatia, marcado por 

disfunção emocional e empática desses indivíduos e risco aumentado à 

comportamentos agressivos e antissociais, apresentam disfunções anatômicas e 

funcionais em regiões como amígdala, córtex pré-frontal ventromedial, e giro 

cingulado posterior (revisado por Blair, 2013).  

Alguns autores sugerem que estruturas envolvidas com memória episódica, 

como o hipocampo, podem ser responsáveis por delinear o que chamam de 

estimulação episódica (capacidade cognitiva de restaurar memórias episódicas e 

inferir/imaginar situações fazendo correlações), sendo, dessa forma, importantes na 

expressão de distintos comportamentos sociais (Morris e cols, 2016). Desde o relato 

de caso do paciente H.M. em 1952, que apresentou prejuízo na habilidade de formar 

novas memórias após remoção cirúrgica da região que compreende o hipocampo e 

lobo temporal, muito se discute sobre o papel do hipocampo na formação de memórias 

do tipo declarativas em humanos. Além disso, a descoberta de Place Cells no 

hipocampo de roedores sustenta a ideia do envolvimento dessa região na formação 

de novas memórias, fornecendo um mapeamento espaço-temporal ao cérebro para a 

integração dos componentes cognitivos, emocionais e sensórios necessárias no 

processamento de memórias (Knierim,2015)  

 Recentemente, vêm se discutindo o papel do hipocampo no suporte de 

processamentos sociais diversos. A “memória social” pode ser definida como a 

capacidade de reconhecer coespecíficos já apresentados previamente e armazenar 

informações sociais relevantes, importantes para o manejo de interações sociais. 

Diferentes estudos mostram a participação do hipocampo na memória de 
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reconhecimento social em roedores (revisado por Montagrin e cols, 2019). Alguns 

resultados encontrados levantam a possibilidade dos neuropeptídios ocitocina e 

vasopressina, e sua ampla distribuição de receptores no hipocampo, estar relacionada 

com o processamento de memórias sociais diversas (revisado por Cilz e cols, 2018). 

Em humanos, pacientes amnésicos e epilépticos com lesão do lobo temporal 

medial (incluindo o hipocampo, amígdala, córtex parahipocampal e córtex entorrinal) 

têm dificuldade em recuperar informações sobre indivíduos bem conhecidos (Sanders 

e Warrington, 1971). Paciente amnésico com lesão no hipocampo também mantém 

menos interações com vizinhos e grupos religiosos da comunidade, e dificuldades no 

estabelecimento de relacionamentos interpessoais (Davidson e cols., 2012). Além 

disso, dados sugerem que um maior volume hipocampal em jovens do sexo masculino 

está relacionado com uma melhor resposta empática desses indivíduos frente a 

observação de desconhecidos submetidos a situações aversivas (Stern e cols, 2019). 

 O hipocampo é uma estrutura localizada nos lobos temporais e importante 

componente do sistema límbico em humanos. Ele é composto por diferentes sub-

regiões (CA1, CA2 e Giro denteado) que apresentam conectividade anatômica entre 

si. Um estudo evidenciou que a inibição de neurônios da sub-região CA1 do 

hipocampo de roedores atrapalha o processo de consolidação da memória olfatória 

social (Garrido e cols, 2016). Outro estudo mostrou que em ratos machos adultos, a 

apresentação de um estímulo social (rato novo ou familiar) ou um novo objeto induziu 

o remapeamento global espacial na sub-região CA2 do hipocampo desses animais, e 

esse remapeamento não ocorreu em CA1 (Alexander e cols,2015). 

Uma compreensão a respeito da neurobiologia da empatia também se mostra 

necessária para melhor entender os mecanismos envolvidos com transtornos 

psiquiátricos e do neurodesenvolvimento que dificultam a socialização, sugerindo a 

presença de uma resposta empática prejudicada desses indivíduos. Embora estudos 

em humanos tenham gerado evidências em favor do esclarecimento da neurobiologia 

da empatia, deve-se considerar que tais estudos se mostram insuficientes para o 

esclarecimento mais preciso dos circuitos cerebrais envolvidos nesse fenômeno. 

Estudos de neuroimagem são correlacionais e apresentam baixa resolução temporal, 

não permitindo a inferência que de fato a ativação de uma determinada região está 

promovendo um comportamento ou reação. Sendo assim, para inferências de papéis 
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funcionais, depende-se de estudos em humanos que possuam lesões específicas de 

regiões cerebrais, condição que não é frequente. Logo, faz-se necessária a 

abordagem de tal investigação em modelos animais. 

Mesmo que esse ponto tenha sido alvo de questionamentos no passado (Krebs, 

1971), hoje há expressivas evidências de que empatia não é uma qualidade exclusiva 

da espécie humana e sim comum entre espécies que mantêm uma estrutura social e 

apresentam comportamentos de cooperação e cuidados parentais, principalmente 

outros mamíferos (revisado por De Waal e Preston, 2017). Em neurociências, os 

modelos experimentais mais utilizados são concebidos em roedores. Assim, embora 

a avaliação de um hipotético fenômeno empático seja complexa em modelos animais, 

algumas abordagens foram propostas para esse fim.  

Em sua maioria, os estudos que abordam empatia em roedores demonstram um 

aspecto desse fenômeno que é o contágio emocional, ou seja, o compartilhamento do 

estado emocional entre o sujeito e o observador, em resposta à dor (Langford e cols, 

2006; Atsak e cols, 2011; Panksepp e Lahvis, 2011; Li e cols, 2014; Saito e cols, 2016; 

Silvaselvachandran e cols, 2016; Lu e cols, 2018). Mais raros são os estudos que 

avaliam a efetivação de um comportamento altruísta ou de cooperação motivado por 

empatia em roedores.   

Ao treinar ratos a apertarem uma alavanca em troca de comida, Church percebeu 

que se a mesma ação resultava em um segundo rato receber um pequeno choque 

nas patas, o primeiro rato temporariamente interrompia a ação de apertar a alavanca 

(Church, 1959). Langford e colaboradores observaram que camundongos fêmeas, ao 

observarem um coespecífico de mesmo sexo apresentar uma resposta de dor, se 

aproximavam do mesmo no aparato que eram colocadas. Essa aproximação resultou 

também em uma resposta a dor diminuída por parte do coespecífico, sugerindo 

possíveis efeitos analgésicos desse contato social (Langford e cols, 2010). 

Alguns pesquisadores têm estudado o comportamento de ajuda de ratos a um 

coespecífico colocado em uma situação aversiva, como por exemplo um ambiente 

com água (Sato e cols, 2015; Schwartz e cols, 2017).  Ainda, a fim de mostrar que 

ratos reproduzem um comportamento de ajuda motivado por empatia, Bartal e 

colaboradores, utilizando ratos da linhagem Sprague-Dawley testaram um modelo no 
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qual um rato, colocado em uma arena de campo aberto, deveria libertar seu 

companheiro de gaiola-moradia abrindo a caixa restritora (localizada no centro da 

arena) na qual seu coespecífico encontrava-se preso. Os resultados mostraram que 

ratos apresentam comportamento pró-social quando percebem um coespecífico 

vivenciando uma situação desconfortável de restrição de movimentos, tomando uma 

ação com a finalidade de minimizar o estresse de seu coespecífico e, portanto, abrindo 

a caixa restritora (Bartal e cols, 2011). Porém há divergências sobre o fator motivador 

desse comportamento de abrir a caixa. Por exemplo, Silberberg e colaboradores 

sugerem que esse comportamento seria consequência de um desejo por contato 

social apenas (Silberberg e cols, 2014).  

Recentemente, nosso grupo de pesquisa replicou a tarefa originalmente descrita 

por Bartal em ratos da linhagem Wistar, mostrando que ocorria a abertura da caixa 

restritora quando havia um coespecífico preso. Entretanto, os resultados indicaram 

que outros fatores podem estar envolvidos com a motivação do comportamento de 

cooperação de abertura da caixa, tais como: o fato de entrar na caixa restritora após 

a saída do animal que estava preso pode ser motivador para o animal livre; e também 

pode haver o envolvimento de um aprendizado da tarefa, já que os animais 

continuaram reproduzindo o comportamento, mesmo a caixa restritora estando vazia, 

uma vez já tendo realizado a tarefa anteriormente com o coespecífico preso (Silva e 

cols, 2020). 

No experimento original de Bartal também foi possível verificar uma diferença na 

realização da tarefa entre machos e fêmeas. Uma maior proporção de fêmeas abriu a 

caixa para a rata coespecífica quando comparadas com os machos, além de 

apresentarem uma menor latência para a abertura da caixa no decorrer das sessões 

do protocolo (Bartal e cols, 2011). Esse fato sustentaria a hipótese de fêmeas 

apresentarem maior comportamento empático que machos (Langford e cols, 2010; 

Mohr e cols, 2010). No estudo prévio de nosso grupo, ao reproduzir a tarefa, utilizamos 

apenas machos, evidenciando a importância de padronizar a tarefa com fêmeas e 

comparar resultados. Taylor e colaboradores sugerem que em fêmeas esse 

comportamento de cooperação, principalmente entre outras fêmeas, pode ser 

motivado pela tentativa de manejar condições estressantes que possam ser 
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prejudiciais para a prole, e que esse padrão de comportamento pode ser mediado por 

ocitocina, hormônios sexuais e opióides endógenos. (Taylor e cols., 2000).  

O que de fato motiva a apresentação de comportamentos pró-sociais ainda gera 

discordâncias, porém há um consenso de que é um comportamento importante para 

manutenção das relações sociais e que esse comportamento é manifestado por 

diferentes espécies. Considerando o acima exposto, é de grande interesse a 

investigação de possíveis regiões cerebrais que estão envolvidas com o 

comportamento de libertação de um animal coespecífico, o qual sugere-se estar 

relacionado com um comportamento pró-social movido por empatia, visando fazer 

melhores inferências sobre a neurobiologia acerca do comportamento. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar a participação do hipocampo sobre o comportamento pró-social de 

ajuda motivado possivelmente por empatia através de um teste comportamental de 

libertação de coespecífico proposto originalmente para ratos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Padronizar uma adaptação do teste comportamental proposto originalmente 

por Bartal e cols. (2011) para as nossas condições experimentais em ratas 

fêmeas da linhagem Wistar; 

 Observar os efeitos da lesão cerebral farmacológica induzida pela 

administração central de ácido quinolínico no hipocampo dorsal sob a 

expressão do comportamento de libertação de coespecífico; 
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3 MATERIAIS E METÓDOS 

 

3.1 Animais  

 

Para realização do trabalho foram utilizadas ratas fêmeas da linhagem Wistar 

com 12 semanas de idade, criadas no Biotério Central da Universidade Federal de 

São Paulo (CEDEME – UNIFESP). As ratas foram alojadas em pares, em gaiolas 

plásticas com dimensões de 30 cm de comprimento x 37 cm de largura x 16 cm de 

altura, no biotério setorial do Departamento de Farmacologia – UNIFESP, no qual 

foram mantidas condições controladas de temperatura (23 – 24 °C) e luminosidade, 

mantendo-se um ciclo claro-escuro de 12:12 horas, iniciando-se a fase clara às 6:00h. 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de Animais da Universidade 

Federal de São Paulo sob nº  7064190218 (Anexo 1) e, antes do início do protocolo 

experimental, os animais foram mantidos no biotério por 7 dias para habituação às 

condições do ambiente e após esse período manipulados pelo experimentador por 

pelo menos cinco minutos por dia, durante quatro dias, visando minimizar o estresse 

da manipulação para os testes comportamentais. Não foi realizado nenhum controle 

do ciclo estral dessas ratas para a realização dos experimentos.  

Os animais passaram por dois protocolos experimentais distintos: o primeiro de 

padronização do teste comportamental, e o segundo de investigação do efeito da 

lesão farmacológica induzida por ácido quinolínico na região do hipocampo dorsal 

sobre o comportamento em questão. Antes do início de todos os procedimentos 

experimentais os animais eram retirados do biotério e levados previamente para a sala 

de experimento, onde eram mantidos em suas gaiolas-moradia por 20 minutos para 

habituação prévia. 

 

3.2 Teste comportamental 

 

 Utilizamos uma adaptação do teste comportamental inicialmente proposto por 

Bartal e colaboradores (Bartal e cols, 2011). O protocolo consistiu de dois paradigmas 
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(paradigma do rato preso e paradigma do rato de brinquedo), com um período inicial 

de 4 sessões de 1800 segundos de habituação dos animais ao aparato seguido de 12 

sessões de 1800 segundos (30 minutos), divididas entre 6 sessões de cada 

paradigma conforme o delineamento experimental em questão. No paradigma do rato 

preso as ratas foram colocadas com seu respectivo par em uma arena de campo 

aberto contendo uma caixa restritora no centro, ficando uma rata presa dentro da caixa 

restritora e outra rata livre no campo aberto, como demonstrado na Figura 1A. A caixa 

restritora mantinha-se fechada por uma porta inicial contendo uma alavanca lateral, a 

qual só podia ser aberta pelo lado de fora da arena. Para as 6 sessões desse 

paradigma, caso não houvesse a libertação do animal preso pelo animal livre até o 

tempo de 1500 segundos, a caixa restritora era aberta pelo experimentador e, após a 

saída do animal preso, era colocada uma segunda porta no aparato, impedindo a 

reentrada dos animais na caixa. No paradigma do rato de brinquedo as ratas livres 

eram colocadas novamente na arena e um rato de brinquedo era colocado dentro da 

caixa restritora, a qual foi mantida fechada com a porta contendo a alavanca lateral 

durante toda a sessão. Em ambas as situações, se houvesse a abertura da porta, era 

colocada em sequência a segunda porta na caixa restritora para impedir a reentrada 

dos animais na mesma.  

As ratas companheiras de gaiola moradia foram selecionadas randomicamente 

para ficarem livres na arena de campo aberto ou presas na caixa restritora, sendo que 

as selecionadas para ficarem livres passavam pelas 4 sessões iniciais de habituação 

além das sessões de teste. Para as sessões de habituação, os animais livres foram 

colocados no campo aberto contendo a caixa restritora fechada pelas duas portas sem 

conter nenhum objeto ou animal em seu interior, podendo explorar livremente o 

aparato durante toda a sessão. Durante a habituação a caixa restritora era mantida 

fechada, logo a entrada do animal livre na mesma era impedido. 

 

3.2.1 Arena de campo aberto e caixa restritora 

 

O teste foi realizado em uma arena de campo aberto circular escura de 

dimensões 62.5 cm X 31.5 cm. No centro da arena foi colocada uma caixa restritora 
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de acrílico transparente de dimensões 25 x 7.5 x 7.5 cm, contendo pequenos orifícios 

laterais para ventilação, uma porta com uma alavanca lateral e uma segunda porta 

que impede a reentrada dos animais no interior da caixa restritora. A arena de campo 

aberto foi dividida em 3 regiões: zona externa, zona interna e caixa restritora. A 

representação esquemática do aparato está demonstrada na Figura 1.  

 

 

Figura 1- Representação do aparato comportamental. Representação 
bidimensional do campo aberto (A) utilizado no teste assim como suas zonas: ZE 
(zona externa), ZI (zona interna) e CR (região da caixa restritora). Representação 
tridimensional da caixa restritora (B1) assim como as portas colocadas durante o 

teste: B2 (primeira porta com alavanca lateral) e B3 (segunda porta, colocada apelo 
experimentador para impedir reentrada dos animais na caixa). 

 

3.3 Experimento 1 – padronização do teste comportamental 

 

No primeiro experimento foi padronizado o teste comportamental com os dois 

paradigmas. Para isso foram utilizadas 10 duplas de ratas (N=20). 
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3.3.1 Grupos experimentais 

 

Para a realização da padronização do teste comportamental, os animais foram 

divididos randomicamente em 2 grupos de 5 duplas: um grupo que iniciou o protocolo 

pelo paradigma do rato preso, dando sequência para a paradigma do rato de 

brinquedo, e outro iniciou pelo paradigma do rato de brinquedo, dando continuidade 

para o paradigma do rato preso. Ambos os grupos passaram pela etapa inicial de 

Habituação.  O desenho experimental está esquematizado na figura 2. 

 Grupo 1 (N=10): Habituação, Paradigma do rato preso, Paradigma do 

rato de brinquedo; 

 Grupo 2 (N=10): Habituação, Paradigma do rato de brinquedo, 

Paradigma do rato preso. 

 

Figura 2-Desenho metodológico do experimento 1. Representação metodológica 
do primeiro experimento para o grupo 1 (A) e grupo 2 (B), sendo o início das 

sessões de habituação marcadas pelo dia 0. 

 

 Todas as sessões do experimento, incluindo as 4 sessões inicias de habituação 

do animal livre no aparato comportamental, eram realizadas em dias consecutivos e 

apenas uma sessão de teste por dia. Além disso todas as sessões tinham início por 
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volta das 10:00h e término até as 17:00h. Após o término de todas as sessões de teste 

os animais foram eutanasiados por decapitação após completa indução anestésica 

dos mesmos e não responsividade à dor. 

3.4 Experimento 2 – investigação do efeito da lesão do hipocampo dorsal 

sobre o comportamento de abertura da caixa restritora 

 

Neste experimento, os animais selecionados randomicamente para ficarem 

livres na arena de campo aberto passaram por um processo cirúrgico estereotáxico 

seguido de infusão de ácido quinolínico ou salina 0,9% na região do hipocampo dorsal 

e, após recuperação cirúrgica, esses grupos passaram pelo paradigma do rato preso 

do teste comportamental, como padronizado no experimento 1. Para esse 

experimento foram utilizadas 35 duplas de ratas (N=70), as quais foram divididas entre 

os seguintes grupos experimentais: 

 Grupo Lesão (N =40): Foi realizada a estereotaxia seguida de infusão de 

ácido quinolínico bilateralmente no hipocampo dorsal dos animais; 

 Grupo Controle SHAM (N=30): Foi realizada a estereotaxia seguida de 

infusão de salina bilateralmente no hipocampo dorsal dos animais. 

Durante o decorrer do experimento 1 foi observado que alguns animais presos 

executavam a abertura da caixa restritora pelo lado de dentro, impedindo a 

continuidade do teste para essas duplas e assim sua exclusão da análise de dados. 

Para solucionar essa questão, uma adaptação no aparato foi realizada para a 

execução do experimento 2: ao início do teste comportamental a caixa restritora era 

mantida fechada pelas duas portas do aparato, a porta inicial com a alavanca lateral 

e segunda porta que impede a entrada dos animais na caixa restritora. Caso ocorresse 

a libertação do animal preso pelo animal livre, a segunda porta era retirada no mesmo 

momento pelo experimentador para permitir a saída do animal preso da caixa 

restritora. O desenho experimental está esquematizado na figura 3. 
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Figura 3-Desenho metodológico do experimento 2. Representação metodológica 
do segundo experimento, sendo o dia 0 marcado após a realização da cirurgia 

estereotáxica e infusão do fármaco de escolha.  

 

 O processo de cirurgia estereotáxica seguida de infusão de ácido quinolínico 

foi realizado no dia 0 e o teste comportamental aplicado somente após recuperação 

cirúrgica dos animas. Após o fim de todas as sessões comportamentais era realizada 

a eutanásia desses animais como descrito nos itens abaixo. 

 

3.4.1 Processo cirúrgico de estereotaxia 

 

As ratas foram anestesiadas intraperitonealmente com Ketamina (100 mg/kg) 

e Xilazina (10 mg/kg). Cada rata recebeu 0,1ml de anestesia por cada 100g de massa 

corporal, iniciando a cirurgia somente após a não responsividade à dor desses 

animais. Antes da primeira incisão os animais receberam uma injeção intradermal de 

lidocaína (5 mg/kg) para anestesia local e foram então posicionados no aparato 

estereotáxico de maneira adequada e realizada uma pequena incisão vertical com a 

ajuda de um bisturi para a exposição do crânio. Então eram localizados os 2 sítios de 

escolha da sub-região dorsal CA1 do hipocampo de acordo com as coordenadas 

estereotáxicas a partir do Bregma (Tabela 1).  Pequenos furos eram feitos nesses 

pontos com o auxílio de uma ferramenta motora com uma broca odontológica estéril 

presa, e em seguida era injetado ácido quinlínico (75nmol; pH=7,4) ou solução salina 

0,9% de acordo com o grupo experimental em questão. 

Tabela 1. Coordenadas estereotáxicas dos sítios de escolha para infusão 
bilateral intrahipocampal de ácido quinolínico ou salina.  

AP (mm) ML (mm) DV (mm) 

-3,0 +-1,4 -2,1 

-4,0 +-3,0 -2,0 

Fonte: Praxinos atlas  
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3.4.2 Infusão de ácido quinolínico 

 

O fármaco disponível em nosso laboratório escolhido foi o ácido quinolínico, já 

utilizado em modelos animais anteriormente para induzir lesão neuronal (Wan e cols, 

1996; Shear e cols, 1998; Zou e cols, 1999). O ácido quinolínico (QUIN) é uma 

neurotoxina endógena e um intermediário ativo da via da quinurenina, uma rota do 

metabolismo do aminoácido triptofano. As propriedades excitatórias do QUIN se 

devem a estimulação seletiva dos receptores N-metil-D-aspartato (NMDA). Em 

condições fisiológicas está presente no Sistema Nervoso Central (SNC) de ratos e 

humanos em concentrações nanomolares, já em condições patológicas a via da 

quinurenina está estimulada, levando ao aumento da concentração de QUIN e, por 

consequência, uma excitação excessiva de receptores NMDA (Revisado por 

Guillemin, 2012). A infusão no SNC de ácido quinolínico leva a indução de um 

processo inflamatório inicial seguido de perda neuronal tecidual, observados após 

análise de material histológico (Pierozam e cols, 2014). 

As infusões de ácido quinolínico (75nmol; pH=7,4) nos grupos de lesão foram 

bilaterais, administradas através de uma bomba de infusão por uma microseringa 

Hamilton 10µl conectada por um tubo de polietileno. Todas as infusões foram feitas 

garantindo um fluxo de 0,1µl/min, totalizando um volume de 1µl por hemisfério (0,5µl 

em cada sítio de injeção). 

 

3.4.3 Recuperação pós-cirúrgica dos animais 

 

Após o término do processo cirúrgico os animais receberam um tratamento com 

anti-inflamatório (diclofenaco sódico 8 mg/kg, s.c.) e antibiótico (Pentabiótico® 

Veterinário 24.000 UI/ kg, i.m.) e então eram mantidos em um aparato provisório, o 

qual era mantido aquecido com uma manta térmica. Os animais só retornaram para 

suas gaiolas-moradia e ao biotério após completa recuperação do processo 

anestésico.  
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3.4.4 Análise do sítio de lesão 

 

 Para a confirmação da lesão cerebral induzida pelo fármaco de escolha, foi 

realizada a perfusão transcardíaca desses animais ao término dos testes para 

remoção do encéfalo e montagem das lâminas histológicas. 

 Perfusão transcardíaca: Após aplicação do teste comportamental os animais 

foram anestesiados intraperitonealmente com Ketamina (100mg/kg) e Xilazina 

(10 mg/kg), de modo a estarem inconscientes e com efeito analgésico presente 

no momento do procedimento. Com o animal completamente anestesiado e 

imobilizado, foi realizado um acesso à cavidade torácica seccionando-se a pele 

e partes moles, expondo a cavidade abdominal e fazendo-se a incisão do 

músculo diafragma para que o coração seja exposto. Posteriormente foi feita a 

inserção no ventrículo esquerdo de uma agulha através do ápice do ventrículo, 

posicionando-a na direção da aorta, seguindo-se de uma pequena incisão no 

átrio direito. Um volume de 350ml de solução salina 0,9% em tampão fosfato 

(0,1 M, pH 7,4 heparinizado 0,2%) foi injetado com auxílio de uma bomba 

peristáltica. Em seguida, foram injetados 350ml de uma solução de 

paraformaldeído a 4% em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4. 

 

 Armazenamento dos encéfalos: Os encéfalos foram removidos após realização 

da perfusão transcardíaca e mantidos em solução formol-salina 10% por 24h e 

colocados em solução de sacarose 30% a 4°C por pelo menos 72h antes da 

preparação das lâminas para posterior análise histológica. 

 

 Montagem e coloração das lâminas: Os cérebros foram seccionados 

coronalmente em fatias de 40 µm com o auxílio de um criostato a 22°C. Foram 

selecionadas as fatias correspondentes a toda a extensão dorso-ventral do 

hipocampo. Essas fatias foram colocadas em lâminas gelatinizadas para 

posterior coloração com cresil-violeta e observação em microscópio de luz para 

confirmar a lesão do tecido, evidenciada pela perda neuronal. Os cortes 

cerebrais passaram por um processo de hidratação em concentrações 

decrescentes de etanol, seguida de incubação em água, para posterior 
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incubação na solução de cresil-violeta 0,5%. Em seguida as lâminas foram 

desidratadas em concentrações crescentes de etanol, incubadas em xilol e 

montadas com Entellan. O período de incubação para todas as etapas, 

inclusive na solução de cresil-violeta, foi de 3 minutos. 
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3.5 Análise de dados  

 

O comportamento do animal livre durante a realização do teste comportamental foi 

gravado por uma webcam posicionada acima da arena de campo aberto e analisado 

por um software de rastreamento de animais por vídeo (Anymaze, Stoelting Co. USA). 

Para análise, a arena foi dividida em 2 zonas: zona externa e zona interna, sendo a 

distância entre o centro do campo aberto e a zona interna de 31 cm e a distância entre 

a zona interna e a zona externa de 15,5 cm. Além disso os parâmetros foram 

analisados ao longo das sessões do teste ou em blocos de 2 dias de teste, sendo o 

bloco 1 referente aos dias 1 e 2 de teste e assim sucessivamente. 

Para ambos os experimentos, os seguintes parâmetros foram analisados: Taxa de 

abertura (porcentagem de animais que executou a abertura da caixa restritora em 

relação ao total de animais); Porcentagem de “ratas abridoras” x “ratas não abridoras” 

(percentual comparativo entre o número de animais considerados abridores e animais 

considerados não abridores); Latência para a abertura (tempo discorrido do início da 

sessão até a abertura da caixa, em segundos); Exploração das zonas do aparato ( 

porcentagem de tempo que o animal livre permaneceu em cada zona do aparato 

corrigido pelo tempo do início do teste até a abertura da caixa); Taxa de interação 

social (porcentagem de tempo que os animais permanecem interagindo corrigido pelo 

tempo disponível para interação após a abertura da caixa). A interação social foi 

contabilizada para o animal livre ao observarmos comportamentos como seguir e 

montar.  

Para todas as duplas de animais caso não houvesse a libertação do animal preso 

pelo animal livre até os 1500 segundos iniciais de teste a caixa era aberta pelo 

experimentador e o tempo de latência para abertura foi considerado como o tempo 

máximo de sessão de teste de 1800 segundos. Os animais considerados como 

“abridores” eram aqueles que abriam a caixa em pelo menos 4 sessões consecutivas 

de teste. 

A taxa de interação social só foi contabilizada para as duplas consideradas 

“abridoras”, sendo o mesmo corrigido pelo tempo disponível para interação que 

variava para cada dupla já que as mesmas efetuavam a abertura em momentos 

diferentes de teste. Já o parâmetro de exploração das zonas foi contabilizado para as 
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duplas “abridoras e “não abridoras”, sendo o mesmo também corrigido pelo tempo 

discorrido do início da sessão até o momento de libertação. 

Durante a execução do experimento 1 observamos que algumas duplas o animal 

preso executava a abertura da caixa restritora pelo lado de dentro, impedindo a 

continuidade do teste e, portanto, essas duplas foram excluídas da análise. Ao 

realizarmos a análise descritiva intragrupo das duplas remanescentes (Apêndice A) 

observamos que o fator grupo não foi determinante para os animais executarem a 

abertura da caixa restritora e serem consideradas “abridoras”. Sendo assim, por conta 

dessa limitação amostral e análise descritiva observada, optamos por prosseguir com 

a análise estatística dos dados relativos ao experimento 1 sem incluir a análise 

intragrupo.  

Os animais pertencentes ao grupo lesão que receberam a infusão bilateral de 

ácido quinolínico, porém não tiveram perda neuronal observada ao microscópio de 

luz, também foram excluídos da análise. Os testes estatísticos foram realizados no 

SPSS Statistics 22. O valor de significância foi considerado p<0,05. Os dados que não 

seguiam uma distribuição normal foram descritos utilizando mediana e intervalos 

interquartis, os demais foram descritos como média e erro padrão. 

Todos os parâmetros foram testados para normalidade utilizando o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Para o parâmetro Latência para abertura e Taxa de interação 

social foi realizado ANOVA de Friedman para amostras pareadas. As latências para 

abertura da caixa foram comparadas entre os grupos agrupadas em blocos de duas 

sessões, pelo teste de Wilcoxon ou pelo teste de Kruskal-Wallis quando havia mais 

de dois grupos. A exploração das zonas foi analisada utilizando uma ANOVA de 

medidas repetidas e pos-hoc de Sidak quando necessário. O teste exato de Fischer 

foi utilizado para comparar as taxas de abertura entre os grupos.
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Experimento 1 - padronização do teste comportamental 

 

4.1.1 Taxa de abertura 

 

Em relação à taxa de abertura (o percentual de animais livres que realizaram a 

abertura da caixa restritora), observamos um aumento no número de animais que 

efetivam a abertura da caixa durante o paradigma do rato preso, o que não foi 

observado para o paradigma do rato de brinquedo, como mostrado na Figura 4A. Além 

disso, para o paradigma do rato preso observamos que 100% dos animais efetivam a 

abertura da caixa nas 3 últimas sessões de teste. Embora o teste exato de Fisher não 

tendo evidenciado que há associação entre a presença de um animal preso ou um 

animal de brinquedo na caixa restritora e o animal tornar-se abridor (X²=1,778; p=0,3), 

observamos que 67% dos animais são considerados abridores durante o paradigma 

do rato preso, o que não é observado no paradigma do rato de brinquedo, onde os 

animais mantiveram um padrão de abertura próximo ao acaso (Figura 4B). 
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Figura 4-Taxa de abertura do experimento 1. Percentual de animais que abrem a 
caixa restritora ao longo das sessões de teste (A) e percentual de animais 

considerados abridores X não abridores (B) para os dois paradigmas (rato preso e 
rato de brinquedo). 

 

4.1.2 Latência para abertura da caixa restritora 

 

Ao analisar o tempo em segundos discorrido do início da sessão até o momento 

de abertura da caixa restritora, uma ANOVA de Friedman mostrou uma tendência à 

diminuição da latência para abertura da caixa restritora ao longo das sessões de teste 
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durante o paradigma do rato preso [X² (5) =7,339; p=0,197], o que não foi observado 

para o paradigma do rato de brinquedo [X² (5) =2,248; p=0,814], como observamos 

na Figura 5. 

 

Figura 5-Latência para abertura do experimento 1. Tempo em segundos 
discorrido do início do teste até o momento da abertura da caixa restritora pelo 

animal livre para os dois paradigmas, com o rato preso (A) e rato de brinquedo (B). 
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Resultados apresentados como mediana (vermelho) e intervalos interquartis. 
Valores individuais representados pelos quadrados 

Além disso, observamos que no paradigma do rato de brinquedo a maior parte 

dos animais mantém uma latência para abertura maior que no paradigma do rato 

preso, ou seja, demoram mais tempo para realizar a abertura da caixa. Ao 

compararmos a diferença na latência para abertura da caixa restritora entre os dois 

paradigmas (Figura 6), o teste de Wilcoxon confirmou que durante o último bloco de 

teste (dias 5 e 6 de teste) os animais apresentam uma maior latência para abertura 

durante o paradigma do rato de brinquedo em relação ao paradigma do rato preso 

[Z(7)= -2,366, *p=0,018].  

 

Figura 6-Latência para abertura em blocos de 2 dias de teste do experimento 1. 
Variação da latência para abertura da caixa restritora (em segundos) entre o 

paradigma do rato preso (quadrado aberto) e paradigma do rato de brinquedo 
(quadrado fechado) em blocos de 2 dias de teste (sendo o B1 referente aos dias 1 e 

2 de teste e assim sucessivamente). Resultados apresentados em mediana 
(vermelho) e intervalos interquartis. 
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4.1.3 Exploração das zonas do aparato 

 

 Ao compararmos a exploração pelo animal livre das zonas do campo aberto 

entre os dois paradigmas avaliados, uma ANOVA de medidas repetidas evidenciou 

que há uma maior exploração da zona interna do aparato para os dias 5 [Z (1) = 6,213; 

*p=0,026] e 6 [Z (1) = 9,517; **p=0,008] de teste no paradigma do rato preso quando 

comparado ao paradigma do rato de brinquedo (Figura 7A). Nenhuma diferença foi 

observada na exploração da zona externa do aparato entre os dois paradigmas 

(Figura 7B). 
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Figura 7: Exploração das zonas no experimento 1| Porcentagem de tempo de 
permanência da zona interna (A) e zona externa (B) discorrido do início do teste até 

o momento de abertura da caixa restritora para os dois paradigmas. Dados 
expressos como média +E.P. 

 

 4.1.4 Taxa de interação social 

 

Uma ANOVA de Friedman não evidenciou um efeito do tempo sobre a taxa de 

interação social entre o animal livre e o animal preso após a abertura da caixa 

restritora [X² (5) =5,234; p=0,388] (Figura 8).  

 

Figura 8: Taxa de interação social do experimento 1| Porcentagem de tempo que 
o animal livre permanece interagindo com o animal preso após a libertação (abertura 
da caixa restritora) para o Paradigma do Rato Preso ao longo das sessões de teste. 

Dados apresentados como mediana (vermelho) e intervalo interquartis. 

 

4.2 Experimento 2 – investigação do efeito da lesão do hipocampo dorsal 

sobre o comportamento de libertação 

 

4.2.1 Análise do sítio de lesão 
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 Após análise das lâminas sob microscópio de luz observamos que a lesão não 

ocorreu de forma homogênea, o que nos levou a separação dos animais do Grupo 

Lesão em 2 subgrupos: Lesão Bilateral e Lesão Unilateral. A representação 

esquemática dos locais de lesão observados para cada animal (Figura 9 e 10) assim 

como a representação histológica de cada grupo está apresentada abaixo (Figura 11). 

  

 

Figura 9-Representação das lesões bilaterais do hipocampo. Ilustração 
representativa dos locais e extensão aproximada da lesão observada ao microscópio 

de luz dos animais do subgrupo Lesão Bilateral. Cada cor representa um animal 
diferente. 
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Figura 10-Representação das lesões unilaterais do hipocampo| Ilustração 
representativa dos locais e extensão aproximada da lesão observada ao microscópio 

de luz dos animais do subgrupo Lesão Unilateral. Cada cor representa um animal 
diferente. 

 

As lesões no hipocampo dorsal induzidas pela infusão central de ácido 

quinolínico foram observadas pela presença de perda neuronal e, em alguns casos, 

presença de infiltrados inflamatórios, o que vai ao encontro com os achados 

histológicos que utilizam o mesmo fármaco (Pierozam e cols, 1998). Os animais que 

não tiveram lesão observável ao microscópio de luz foram descartados da análise. 
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Figura 11: Fotos das lâminas histológicas| Fotos dos cortes coronais do 
hipocampo dorsal coradas com cresyl-violeta e tiradas sob microscópio de luz nos 
aumentos de 4x, 10x e 20x. Na figura vemos uma lâmina representativa de cada 

grupo e subgrupo: (A) SHAM, (B) Lesão Bilateral e (C) Lesão Unilateral. 

 

4.2.2 Taxa de abertura 

 

Em relação à Taxa de abertura ao longo das sessões de teste observamos, 

como exemplificado na Figura 12 A, um aumento no número de animais que efetivam 
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a abertura da caixa para o grupo controle SHAM, sendo que nos dois últimos dias de 

teste 100% dos animais tornam-se abridores. Já para o grupo lesão bilateral o mesmo 

não foi observado, onde os animais mantiveram um padrão de abertura próximo ao 

acaso. Os animais do grupo lesão unilateral apresentaram uma taxa de abertura da 

caixa restritora em torno de 80% para todos os dias de teste, mais alta quando 

comparados aos animais com lesão bilateral do hipocampo. O teste exato de Fisher 

não evidenciou que há associação entre o grupo lesão e a efetivação da abertura da 

caixa restritora (X²=3,991; p=0,1).  
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Figura 12-Taxa de abertura do experimento 2. Percentual de animais que abrem a 
caixa restritora ao longo das sessões de teste (A) e Percentual de animais 

considerados abridores X não abridores (B) para os grupos SHAM (quadrado 
aberto), Lesão Bilateral (círculo aberto) e Lesão Unilateral (círculo fechado). 

 

4.2.3 Latência para abertura da caixa restritora 

 

Ao analisar o tempo em segundos discorrido do início da sessão até o momento 

de abertura da caixa restritora, uma ANOVA de Friedman mostrou uma diminuição da 

latência para abertura da caixa ao longo das sessões de teste para o grupo SHAM [X² 

(5) =16,214; p=0,006], o que não foi observado para o grupo Lesão Bilateral [X² (5) 

=3,333; p=0,649], como observamos na Figura 13. Os animais do subgrupo Lesão 

Unilateral apresentaram uma tendência à diminuição da latência para abertura da 

caixa restritora [X² (5) =10,829; p=0,055]. O teste de Kruskal-Wallis mostrou que há 

efeito da lesão sobre a latência para abertura da caixa restritora no último bloco de 

teste, correspondente aos dias 5 e 6 [X² (2) = 6,828; p=0,033]. Uma posterior 

comparação entre pares mostrou que os animais do grupo lesão bilateral apresentam 

maior latência para abrirem a caixa restritora em relação aos animais do grupo 

controle SHAM (*p=0,027) (Figura 14). 
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Figura 13-Latência para abertura do experimento 2. Tempo em segundos 
discorrido do início do teste até o momento da abertura da caixa restritora pelo 
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animal livre para o grupo SHAM (A), Lesão Bilateral (B) e Lesão Unilateral (C). 
Resultados apresentados como mediana (vermelho) e intervalos interquartis. 

 

Figura 14-Latência para abertura em blocos de 2 dias de teste do 
experimento 2. Comparação da latência para abertura da caixa restritora (em 

segundos) entre os diferentes grupos (SHAM, lesão bilateral e lesão unilateral) em 
blocos de 2 dias de teste (sendo B1 referente aos dias 1 e 2 de teste e assim 

sucessivamente). Resultado apresentados como mediana e intervalos interquartis. 

 

4.2.4 Exploração das zonas do aparato 

 

Ao compararmos a exploração pelo animal livre da zona externa do campo 

aberto entre os diferentes grupos, uma ANOVA de medidas repetidas evidenciou um 

efeito apenas da lesão [F (3,2, 6,4) = 1,443; p=0,039] (Figura 15). O pos-hoc de Sidak 

revelou que os animais do subgrupo Lesão Bilateral permanecem mais tempo na zona 

externa quando comparados com os animais do subgrupo Lesão Unilateral (p=0,037). 

Já ao analisarmos a exploração da zona interna do aparato não observamos um efeito 

da lesão [F (4,1, 8,1) = 1,518; p=0,151]. 
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Figura 15-Exploração das zonas do aparato do experimento 2. Porcentagem de 
tempo de permanência da Zona Interna (A) e Zona Externa (B) discorrido do início 

do teste até o momento de abertura da caixa restritora para os grupos SHAM 
(quadrado aberto), Lesão Bilateral (círculo aberto) e Lesão Unilateral (círculo 

fechado). Dados expressos como média +E.P. 
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4.2.5 Taxa de interação social 

 

Uma ANOVA de Friedman não mostrou alteração ao longo das sessões de 

teste para taxa de interação social entre o animal livre e o animal preso após a 

abertura da caixa restritora para nenhum grupo: SHAM [X² (5) =7,226; p=0,204], Lesão 

Bilateral [X² (5) =1,905; p=0,862] e Lesão Unilateral [X² (5) =7,457; p=0,189] (Figura 

16) 
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. 

 Figura 16-Taxa de interação social do experimento 2. Porcentagem de tempo 
que o animal livre permanece interagindo com o animal preso após a libertação 

(abertura da caixa restritora) para os grupos SHAM (A), Lesão Bilateral (B) e Lesão 
Unilateral (C). Dados apresentados como mediana (vermelho) e intervalos 

interquartis. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 Como observado após a análise dos dados do primeiro experimento, notamos 

que a presença de um animal coespecífico, companheiro de gaiola-moradia, 

submetido à condição de estar preso na caixa restritora mostrou-se como um maior 

motivador para o animal livre executar a abertura da caixa libertando seu companheiro 

em relação à presença de um rato de brinquedo dentro do mesmo aparato. Esses 

dados corroboram os encontrados na literatura (Bartal e cols, 2011; Bartal e cols, 

2014; Magnus e cols, 2019; Silva e cols, 2020). Além disso observamos com a análise 

de dados do experimento 2 que a lesão bilateral no hipocampo desses animais 

prejudica a efetivação do comportamento de libertação do coespecífico, o que não foi 

observado nos animais que apresentaram lesão unilateral do hipocampo. Foram 

levantados diferentes possíveis motivadores por trás desse comportamento em 

questão, podendo ser a empatia um desses motivadores para os animais realizarem 

a abertura da caixa restritora e libertarem seu coespecífico. 

Também é importante destacar a pouca disponibilidade de trabalhos na 

literatura que avaliam a expressão do comportamento em questão em fêmeas, o que 

limita possíveis análises comparativas com o presente estudo. Ao realizar um 

levantamento dos trabalhos que avaliam o comportamento em questão vemos que a 

maior parte dos estudos ainda é realizado em machos (Bartal e cols, 2014; Bartal e 

cols, 2016; Hachiga e cols, 2018; Tomek e cols, 2018; Kandis e cols, 2018; Cox e cols, 

2019; Silva e cols, 2020) e menor número em fêmeas (Bartal e cols, 2011; Silberberg 

e cols, 2013; Sato e cols, 2015; Blistad e cols, 2019). 

 

5.1 Aprendizado da tarefa 

 

 A diminuição da latência para o animal livre executar a abertura da caixa 

restritora ao longo das sessões de teste sugere um possível efeito do aprendizado da 

tarefa, o que possibilita a execução do comportamento de forma mais eficiente e em 

menor tempo de teste. No presente estudo, essa diminuição da latência para abertura 
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da caixa ao longo das sessões de teste só foi observada no paradigma do rato preso 

e não no paradigma do rato de brinquedo. Isso sugere que ser submetido inicialmente 

à presença de um coespecífico preso na caixa restritora pode ser um importante 

facilitador do aprendizado da tarefa.  Esses dados corroboram os encontrados na 

literatura por Silva e colaboradores (2020), nos quais os animais quando passam por 

uma fase inicial de teste com a presença de um coespecífico preso na caixa restritora 

continuam abrindo a caixa nas sessões subsequentes, mesmo essa estando vazia. 

Porém quando esses animais são submetidos a uma fase inicial com a caixa restritora 

vazia ou contendo um rato de brinquedo no seu interior também passam a executar a 

abertura da caixa para libertar seu coespecífico em sessões subsequentes. Esses 

dados em conjunto sugerem que a presença de um coespecífico preso na caixa 

restritora pode ser um importante facilitador do aprendizado da tarefa. 

 Já é bem discutido na literatura a importância do contato social para o 

aprendizado da resposta ao medo (para revisão consultar: Olsson e cols, 2007; 

Debiec e cols,2017). Por exemplo, Kapska e colaboradores (2010) evidenciaram que 

aprendizado e memória são facilitados em animais que foram previamente expostos 

ao contato social com coespecíficos que tinham passado previamente pelo teste de 

medo condicionado. Alguns autores discutem a possibilidade de um contágio 

emocional entre esses animais ser o mediador desse aprendizado facilitado (revisado 

por Keum e cols, 2019). 

 De fato, a existência de um mecanismo de contágio emocional entre roedores 

é cada vez mais evidenciada na ciência (Church, 1959; Sato e cols, 2015; Hun e cols, 

2020), podendo ser um importante facilitador do aprendizado social e da manutenção 

dessas espécies na natureza. Porém pouco se sabe ainda sobre as bases neuronais 

envolvidas nesse mecanismo.  

Neurônios Espelho, descobertos originalmente no córtex pré-frontal de 

macacos, são uma classe de neurônios que são ativados quando animais executam 

uma tarefa motora específica e também ao observarem um coespecífico executando 

a mesma tarefa motora (di Pellegrino e cols, 1992). Atualmente, o possível 

envolvimento dessa classe de neurônios no contágio emocional e empatia afetiva 

entre roedores (Carrillo e cols, 2019) e outras espécies de animais (revisão por 

DeWaal, 2017) é discutido. 



38 
 

 
38 

 

Além disso, alguns estudos mostram o papel da ocitocina como um 

neuropeptídeo modulador dos comportamentos sociais e seu papel para facilitar o 

aprendizado e também na extinção de memórias sociais negativas (revisado por 

Eckstein e cols, 2018). Mais recentemente, alguns pesquisadores vêm discutindo o 

envolvimento da ocitocina no contágio emocional e comportamento empático 

(revisado por Gonzales-Liencres e cols, 2013). Um estudo mostrou que a 

administração intranasal de ocitocina em camundongos promoveu uma melhora na 

resposta ao contágio emocional entre esses animais (Zoratto e cols, 2018). 

Com a análise do experimento 2 do presente estudo nós observamos que a 

lesão bilateral no hipocampo dorsal de ratas Wistar prejudicou a execução da tarefa 

de abrir a caixa restritora, já que os animais desse grupo não apresentaram uma 

diminuição da latência para realizar a abertura da caixa ao longo das sessões de teste, 

diferente dos animais do grupo controle, e também apresentaram uma menor 

proporção de animais abridores e uma menor latência para abertura ao longo das 

sessões.  

Sabemos que o hipocampo é uma estrutura cerebral envolvida no 

processamento de diferentes comportamentos, sendo muito discutido seu papel no 

processamento de memórias do tipo declarativas em humanos e espaciais em 

roedores (Guyton e Hall, 2017; Kandel, 2014). Já estruturas como núcleos da base, 

córtex e núcleo accumbens estão mais associadas à memória implícita ou procedurais 

(Guyton e Hall, 2017; Kandel, 2014), as quais são dependentes do aprendizado e 

execução de tarefas motoras.  

 Além disso, diferentes estudos mostram a participação do hipocampo na 

memória e reconhecimento social (revisado por Montagrin e cols, 2019). Um estudo 

evidenciou que a inibição de neurônios da sub-região CA1 do hipocampo de roedores 

atrapalha o processo de consolidação da memória olfatória social (Garrido e cols, 

2016). Além disso, recentemente muito se discute o papel da comunicação amígdala-

hipocampo no processamento e consolidação de memórias (revisado por Yang e col, 

2019), hipótese que foi reforçada pela evidência da presença de projeções sinápticas 

glutamatérgicas da Amigdala basolateral em diferentes sub-regiões do hipocampo 

(Pikkarainen e cols, 2019). Alguns resultados encontrados levantam a possibilidade 

dos neuropeptídios ocitocina e vasopressina, e sua ampla distribuição de receptores 
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no hipocampo, estar relacionada com o processamento de memórias sociais diversas 

(revisado por Cilz e cols, 2018) 

Sendo assim, os dados do presente estudo sugerem que a presença de um 

coespecífico preso na caixa restritora é um facilitador do aprendizado da tarefa de 

abertura da caixa, podendo ser um possível contágio emocional esses animais o 

agente facilitador desse aprendizado. Além disso vimos que  a lesão bilateral do 

hipocampo dorsal de ratas Wistar prejudica a expressão do comportamento de 

libertação de coespecífico, podendo ser esse prejuízo causado por um déficit no 

aprendizado ou processo de consolidação da tarefa em questão (abrir a caixa 

restritora), ou um menor contágio emocional e entre os animais tendo um deles lesão 

induzida na região do hipocampo. 

 

5.2 Exploração das zonas do campo aberto 

 

 A exploração das zonas do campo aberto pode ser interpretada de diferentes 

maneiras, sendo que uma maior permanência nas zonas periféricas e próximas à 

parede do campo pode ser interpretado como um perfil mais ansioso desses animais, 

enquanto uma maior permanência na zona central do campo aberto pode ser 

interpretada como um maior interesse exploratório dos roedores (Kraeuter e cols, 

2019). No presente estudo observamos que os animais permanecem mais tempo na 

zona central do campo aberto, próxima à caixa restritora, quando esta possui um 

animal coespecífico preso quando comparado à presença de um rato de brinquedo 

dentro da caixa restritora, o que corrobora com os dados encontrados inicialmente por 

Bartal e colaboradores (2011). Além disso, uma tarefa adaptada proposta por Hachiga 

e colaboradores (2018) mostrou que ratos tendem a permanecer mais tempo no braço 

do labirinto contendo um coespecífico preso quando comparado ao braço vazio do 

labirinto. 

 Também observamos que não há diferença no perfil exploratório da zona 

interna do campo aberto entre os animais do grupo lesão do hipocampo e grupo 

controle, o que nos leva a afirmar que a lesão bilateral do hipocampo dorsal não 
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interfere no perfil exploratório do campo aberto nesses animais, que corrobora os 

dados encontrados por Markowska e colaboradores (1982). Já a presença de um 

coespecífico submetido a uma condição potencialmente estressante se mostra como 

um motivador para os animais explorarem mais a zona central da arena, onde 

encontra-se o animal companheiro.  

 Ainda, os resultados obtidos com o segundo experimento mostraram uma 

diferença no tempo de permanência na zona externa do campo aberto entre os 

animais do subgrupo lesão bilateral e lesão unilateral, sendo que a lesão bilateral do 

hipocampo implica numa maior permanência na zona externa do campo aberto 

quando comparado à lesão unilateral do hipocampo. Essa diferença no perfil 

exploratório dos animais pode ser devido a um maior perfil ansioso provocado pela 

lesão bilateral do hipocampo quando comparada à lesão unilateral da mesma região 

cerebral. Não há ainda estudos comparativos entre animais com lesão bilateral e 

unilateral do hipocampo quanto ao perfil exploratório da arena de campo aberto. 

 

5.3 Desejo por contato social 

 

 Alguns autores, ao observarem os resultados pioneiramente apresentado por 

Bartal e colaboradores (2011), sugeriram que o principal motivador para os animais 

executarem a abertura da caixa restritora seria o desejo desses animais por contato 

social, e não uma possível habilidade empática dos mesmos (Silberberg e cols, 2013). 

Porém essa hipótese pode ser questionada já que observamos que não há alteração 

na taxa de interação social desses animais ao longo das sessões de teste mesmo 

tendo uma diminuição observada na latência para executar a abertura da caixa 

restritora, o que possibilitaria um maior tempo disponível para os animais interagirem 

entre si. Além disso os dados encontrados por Silva e colaboradores (2020) também 

não evidenciam que há correlação entre a interação social desses animais e a latência 

para executarem a abertura da caixa restritora. 

 Com os resultados do presente estudo evidenciamos que a lesão bilateral e 

unilateral do hipocampo dorsal também não implicou na diferença da interação social 
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entre os animais, o que corrobora com outros achados na literatura (Becker e cols, 

1999). Esses dados encontrados reforçam o fato do desejo por contato social não ser 

o principal motivador para a execução da tarefa de libertação do coespecífico. 

 

5.4 Lesão bilateral versus Lesão unilateral 

 

As técnicas de lesão em regiões específicas do sistema nervoso central (seja 

através de lesão farmacológica ou eletrolítica, por exemplo) vem sendo utilizadas há 

décadas para o estudo funcional e neurofisiológico de regiões cerebrais envolvidas 

com os mais diversos comportamentos e processamentos cognitivos/emocionais. No 

que se diz respeito às técnicas de lesão induzida no hipocampo e lobos temporais, a 

maioria dos estudos tem como objetivo a avaliação de aspectos neurofisiológicos 

sobre o processamento de memórias e navegação espacial. Os estudos da 

participação de estruturas cerebrais relacionadas com a expressão dos 

comportamentos sociais diversos que utilizam essas metodologias são mais restritos. 

Alguns estudos mostram que ratos com lesão no córtex orbito-frontal apresentam 

prejuízos nos comportamentos sociais, como por exemplo falha em responder de 

forma diferenciada entre animais subordinados e dominantes (revisado por Kolb e 

cols, 2004). 

Além disso, pouco estudos na literatura enfocam a comparação entre lesões 

unilaterais e bilaterais da região do lobo temporal. Um estudo mostrou que ratos com 

lesão bilateral no hipocampo induzida pela administração de vincristina (fármaco com 

potencial neurotóxico) apresentaram déficit de memória operacional espacial e 

memória de referência em teste de campo aberto modificado em relação aos animais 

controle, porém não foi observado nenhuma diferença na memória operacional entre 

os animais com lesão bilateral e unilateral do hipocampo (Melendez e cols, 2020). 

Outro trabalho mostra que ratos com lesão unilateral eletrolítica no hipocampo 

apresentaram prejuízo transitório da LTP (potenciação de longa duração) e memória 

espacial em teste de campo aberto modificado após uma semana de indução da lesão 

(Li e cols, 2012). Mesmo assim, que seja do nosso conhecimento, o presente trabalho 
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é o primeiro estudo que compara os efeitos de lesões bilaterais e unilaterais do 

hipocampo na expressão de comportamentos sociais e empatia.  

Os resultados mostraram que os animais do grupo que sofreu lesão unilateral 

apresentaram uma taxa de abertura da caixa restritora em torno de 80% para todos 

os dias de teste, enquanto os animais com lesão bilateral do hipocampo apresentaram 

taxa de abertura por volta de 50%. Ainda, o comportamento dos animais que sofreram 

lesão unilateral é semelham ao dos animais sham, sugerindo que a preservação em 

um dos hemisférios foi suficiente para manter o padrão comportamental original. Além 

disso, observamos uma diferença no tempo de permanência na zona externa do 

campo aberto entre os animais do que tiveram lesão bilateral e lesão unilateral, sendo 

que a lesão bilateral do hipocampo resultou numa maior permanência na zona externa 

do campo aberto quando comparado à lesão unilateral do hipocampo. Essa diferença 

no perfil exploratório dos animais pode ser interpretada como um maior perfil ansioso 

provocado pela lesão bilateral do hipocampo quando comparada à lesão unilateral da 

mesma região cerebral, porém não há ainda estudos comparativos entre animais com 

lesão bilateral e unilateral do hipocampo quanto ao perfil exploratório da arena de 

campo aberto. Nenhuma diferença foi observada nos parâmetros latência para 

abertura e taxa de interação social entre os animais com lesão bilateral do hipocampo 

e lesão unilateral.
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6 CONCLUSÕES 

 

Com os dados do presente estudo podemos afirmar que a presença de um 

coespecífico, companheiro de gaiola-moradia, submetido à condição de estar preso 

na caixa restritora é o principal motivador para os animais expressarem o 

comportamento de abertura da caixa restritora libertando sua companheira. Além 

disso, também confirmamos os dados já encontrados na literatura (Silva e cols, 2020) 

do envolvimento de um aprendizado da tarefa e que a presença de um animal preso 

é um importante facilitador desse aprendizado. 

A possibilidade de um desejo por contato social ser o principal motivador para 

os animais realizarem a abertura da caixa restritora (Silberberg e cols, 2013) mostrou-

se enfraquecida ao observamos que não há diferença na taxa de interação social entre 

o animal preso e o animal livre ao longo das sessões de teste. Além disso, os dados 

encontrados mostram que a lesão bilateral do hipocampo dorsal não implica numa 

alteração do perfil de interação social entre esses animais.  

Também evidenciamos que a lesão bilateral na sub-região CA1 do hipocampo 

desses animais prejudica a expressão do comportamento de abertura da caixa 

restritora e libertação do seu coespecífico, o que não foi observado nos animais que 

apresentaram lesão unilateral da mesma região cerebral. Esse déficit na expressão 

do comportamento induzido pela lesão no hipocampo desses animais pode ser devido 

a um possível prejuízo no aprendizado ou consolidação da tarefa, necessários para 

realizar a abertura da caixa restritora. Os dados achados não descartam a 

possibilidade de um contágio emocional ou empatia afetiva entre esses roedores ser 

o principal agente facilitador desse aprendizado e execução da tarefa, sendo 

necessários novas análises para mais conclusões.  
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Apêndice A 

 

 

    Tabulação cruzada  

 

Abridora 

Total Abridora Nao abridora 

Grupo 1 Contagem 2 1 3 

 2,0 1,0 3,0 

2 Contagem 2 1 3 

 2,0 1,0 3,0 

Total Contagem 4 2 6 

 4,0 2,0 6,0 

Tabela 1: Análise descritiva do Experimento 1 para o Paradigma do rato preso 
 

 

A análise descritiva dos dados do Experimento 1 (Tabela 1) para o Paradigma 

do rato preso nos mostrou um N amostral final de 6 duplas, sendo essas divididas da 

seguinte forma entre os grupos: 

Grupo 1 (N=3 duplas): Habituação, Paradigma do rato preso, Paradigma do 

rato de brinquedo; 

 Grupo 2 (N=3 duplas): Habituação, Paradigma do rato de brinquedo, 

Paradigma do rato preso. 

Com a tabela nós podemos observar que não há associação entre o fator 

Grupo e a rata ser considerada “Abridora”, ou seja, executar a abertura da caixa 

restritora em mais de 50% das sessões de teste (pelo menos 4 sessões).  
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Anexo 1-Carta de aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais 

 


