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RESUMO 

 
EFEITOS DO AMBIENTE ENRIQUECIDO SOBRE A MEMÓRIA AVERSIVA E A 

IMUNORREATIVIDADE PARA ZIF-268 E TIROSINA HIDROXILASE NO SISTEMA 

MESOCORTICOLÍMBICO DE RATOS, Karenine Maria Holanda Cavalcante, São Cristóvão, 

2017 

 

 O enriquecimento ambiental (EA) proporciona estímulos visuais, motores, 

somatosensoriais, cognitivos, além de favorecer relações sociais; tornando-se um modelo 

interessante para entender mecanismos subjacentes à plasticidade do cérebro em animais de 

laboratório. O EA reduz a sensibilidade à perda de recompensa, reduzindo estados emocionais 

do tipo frustração em ratos. Também favorece estratégias de enfrentamento, facilitando a 

extinção da memória de medo condicionada ao contexto. O presente estudo objetivou analisar 

efeitos do EA sobre a memória emocional em situação de medo condicionado ao contexto e 

sobre neurônios do sistema mesocorticolímbico em ratos Wistar adultos jovens. A pesquisa foi 

organizada em dois experimentos: Experimento I, visando identificar os efeitos do EA de curto 

e médio prazo sobre a expressão do medo e sobre neurônios do sistema mesocorticolímbico; e 

Experimento II, com o intuito de avaliar efeitos da modulação dopaminérgica no infralímbico 

(IL) sobre a extinção do medo em ratos submetidos a EA de curto prazo. No primeiro 

experimento, foram utilizados 36 ratos distribuídos em três grupos (n=12): controle (Ctr), EA 

de curto prazo (EA2), com duração de duas semanas, e EA de médio prazo (EA4), com duração 

de quatro semanas. Os grupos foram submetidos ao teste comportamental do medo 

condicionado ao contexto (MCC), dividido em três fases: Condicionamento, Evocação (Sessão 

1) e Extinção (Sessão 2). Foram realizadas análises imuno-histoquímicos para ZIF-268 e 

tirosina hidroxilase (TH) no sistema mesocorticolímbico. No segundo experimento foram 

utilizados 72 ratos distribuídos em seis grupos (n=12): controle salina (CtrS), controle 

haloperidol (CtrH), controle apomorfina (CtrA), EA salina (EAS), EA haloperidol (EAH) e EA 

apomorfina (EAA); que foram submetidos ao mesmo protocolo de MCC. Nesse experimento, 

o EA foi de 2 semanas. Mostramos que o EA alterou o comportamento defensivo dos animais 

no enfrentamento de situações aversivas não condicionadas, como um ambiente novo e a 

presença de estímulos do tipo choque elétrico. Alterações no comportamento de animais 

previamente mantidos por duas ou quatro semanas em EA, em situação de medo condicionado 

ao contexto, também foram identificadas; e quando previamente mantidos por duas semanas, 

os animais apresentaram um favorecimento da extinção do medo condicionado ao contexto, 

reduzindo o tempo de congelamento na sessão teste da extinção. Observamos alterações quanto 

a aspectos neuroplásticos nas áreas mesocorticolímbicas, como hipocampo e amígdala, após 

submetermos os animais ao EA. Entretanto, apenas o EA2 reduziu a expressão de Zif-268 na 

área tegmentar ventral (VTA). Identificamos que o EA proporcionou um aumento no padrão da 

expressão de TH em VTA e no núcleo Accumbens (NAcc) e que apenas o EA2 alterou a sua 

expressão em áreas como hipocampo e IL. Finalmente, a injeção de apomorfina, agonista 

dopaminérgico, e de haloperidol, antagonista dopaminérgico para receptores D2, no IL de 

animais submetidos ao EA por duas semanas, dificultou a extinção do medo condicionado ao 

contexto. Assim, o EA altera o comportamento defensivo e a memória emocional de ratos, e a 

duração do EA interfere de maneira diferenciada. A ausência do efeito sobre o enfrentamento 

do EA de média duração sugere uma tolerância aos efeitos emocionalmente positivos do EA. 

A modulação dopaminérgica no IL está envolvida com a melhora no enfrentamento resultante 

do EA de curto prazo. 

Descritores: ambiente; memória; medo; córtex pré-frontal; plasticidade neuronal; agentes 

dopaminérgicos. 
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ABSTRACT 

 

EFFECTS OF THE ENRICHED ENVIRONMENT ON AVERSIVE MEMORY AND 

IMMUNORREACTIVITY FOR ZIF-268 AND TYROSINE HYDROXYLASE IN THE 

MESOCORTICOLMMIC SYSTEM OF RATS, Karenine Maria Holanda Cavalcante, São 

Cristóvão, 2017 

 

Environmental enrichment (EE) provides visual, motor, somatosensory, cognitive 

stimuli, besides favoring social relationships. It is an interesting model to understand 

mechanisms underlying the plasticity of the brain in laboratory animals. EE reduces sensitivity 

to loss of reward by reducing frustration-like emotional states in rats, and also favors coping 

strategies, facilitating the extinction of context conditioned fear memory. The present study 

aimed to analyze the effects of EE on the emotional memory in situation of context conditioned 

fear and on the neurons of the mesocorticolimbic system in young adult Wistar rats. The 

research was organized in two experiments: the Experiment I, aimed to identify the effects of 

short and medium-term EE on the expression of fear and on the neurons of the 

mesocorticolimbic system; while the Experiment II, aimed to evaluat the effects of 

dopaminergic modulation in the infralimbic cortex (IL) on the extinction of fear in rats 

submitted to short-term EE. In the first experiment, 36 male rats were divided into three groups 

(n = 12): control (Ctr), short-term EE (EE2), two weeks duration, and medium-term EE (EE4), 

four weeks duration. The groups were submitted to the contextual fear conditioning test (CFC), 

divided into three phases: Conditioning, Evocation (Session 1) and Extinction (Session 2). 

Immunohistochemical studies were performed for ZIF 268 and TH in areas of 

mesocorticolimbic system. In the second experiment, 72 male rats were distributed in six groups 

(n = 12): saline control, haloperidol control, apomorphine control, saline EE, haloperidol EE, 

apomorphine EE, and they were submitted to the same CFC protocol. In this experiment, EE 

lasted 2 weeks. We showed that the EE changed the defensive behavior of the animals in the 

coping of unconditioned aversive situations, such as a new environment and the presence of 

electric shock stimuli.  Animals previously maintained for two or four weeks in EE had changes 

in the behavior in situation of contextual fear conditioning. When previously held for two weeks 

in EE, the animals exhibited a favoring of extinction of context-dependent fear, reducing 

freezing time on the extinction test session. We observed alterations regarding neuroplastic 

aspects in the mesocorticolimbic areas, such as hippocampus and amygdala, after submitting 

the animals to EE. However, only EE2 reduced the Ziif-268 expression in VTA. We identified 

that EE provided an increase in the pattern of TH expression in VTA and NAcc and that only 

EE2 changed its expression in areas such as hippocampus and IL. Finally, the injection of 

apomorphine, dopamine agonist, and haloperidol, a dopamine D2 receptor antagonist, in the IL 

cortex of animals submitted to EE for two weeks, made it difficult to extinguish contextual fear 

conditioned. Thus, EE changes the defensive behavior and emotional memory of rats, and the 

duration of EE interferes differently. The lack of benefit on the coping of the animals submitted 

to medium-term EE suggests a tolerance to the emotionally positive effects of EE. 

Dopaminergic modulation in IL cortex is involved in the coping improvement resulting from 

short-term EE. 

Descriptors: environment; memory; fear; prefrontal cortex; neural plasticity; dopamine agents. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

As emoções são respostas comportamentais e cognitivas automáticas, disparadas 

quando o encéfalo detecta um estímulo significativo, de caráter positivo ou negativo. O medo 

é a emoção mais bem estudada por ser tão importante para a sobrevivência dos animais, e pela 

disponibilidade de excelentes protocolos experimentais. O medo pode ser definido como uma 

complexa resposta comportamental e cognitiva que ocorre a um estímulo ameaçador, que 

normalmente é transitória, e caracteriza-se por ser uma resposta adaptativa a uma ameaça real. 

Outra resposta comportamental defensiva, é a ansiedade, que é uma resposta aos indícios de 

perigo que podem ser sinalizados tanto por circunstâncias imediatas, que apresentam sinais bem 

definidos de perigo, quanto por indicações vagas de eventos mal definidos (para revisão 

BLANCHARD et al, 2008; BRANDÃO et al., 2003; GRUPE; NITSCHKE, 2013; LEDOUX, 

2000; LEDOUX, 2014; TOVOTE; FADOK; LUTHI, 2015). 

A ansiedade pode ser altamente adaptativa; pois a vigilância e a preparação física 

aumentam a possibilidade de sobrevivência em situações perigosas (BRANDÃO et al., 2003); 

contudo, quando ela perdura além do risco real, ou quando evoca uma resposta exacerbada 

mediante uma possível ameaça, pode evidenciar os transtornos de ansiedade, que resultam de 

uma regulação anormal do comportamento de medo (ETKIN; WAGER, 2007).  

O condicionamento pavloviano de medo é empregado geralmente para pesquisar 

aspectos mnemônicos da aquisição e extinção do medo em roedores e em seres humanos. Esse 

protocolo proporciona a associação entre um estímulo não condicionado (ENC), que é 

emocionalmente competente e, portanto, dispara emoções de medo automaticamente; e um 

estímulo condicionado (EC), que é emocionalmente neutro; e após este pareamento, a exposição 

ao EC desencadeia respostas de medo (CURZON; RUSTAY; BROWMAN, 2009). Entretanto, 

as respostas condicionadas podem ser diminuídas ou extintas pela repetida apresentação do EC 

na ausência do ENC (MILAD et al., 2009). A extinção da memória envolve o aprendizado de 

que pistas que anteriormente previam consequências aversivas ou apetitivas já não predizem 

tais resultados (BERLAU; MCGAUGH, 2006).  

Para desenvolver estratégias inovadoras capazes de aliviar os transtornos de ansiedade, 

os neurocientistas estão estudando os substratos e mecanismos neurais subjacentes ao medo e 

à ansiedade em modelos animais de função cerebral normal e patológica. Nesse sentido, 

considerando que o enriquecimento ambiental (EA) gera efeitos sobre respostas emocionais e 
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motivacionais (BURMAN et al, 2008; GOES; ANTUNES; TEIXEIRA-SILVA, 2015; LACH 

et al, 2015), podendo gerar alterações em estruturas do sistema motivacional 

mesocorticolímbico (AUMANN; TOMAS; HORNE, 2013; TOMAS et al, 2015), é possível 

que uma manipulação ambiental que seja capaz de trazer efeitos positivos sobre o 

comportamento emocional, possa favorecer a recuperação desses distúrbios. 

Um estudo mostrou que o EA pode reduzir a sensibilidade a perda de recompensa, 

reduzindo estados emocionais do tipo frustração e desapontamento em ratos (BURMAN et al, 

2008). Outro estudo mostrou que animais expostos a EA por duas semanas têm a extinção do 

medo condicionado facilitada (LACH et al, 2015). Entretanto, alguns estudos relacionados a 

efeitos emocionais do EA apresentam resultados controversos como redução (GOES; 

ANTUNES; TEIXEIRA-SILVA, 2015) ou aumento na ansiedade (VAN DE WEERD et al., 

1994). Tais divergências de resultados podem estar relacionadas com a diversidade nas 

variáveis que constituem o EA, ressaltando a necessidade de melhor compreensão desses 

fatores e seus efeitos (XIE et al., 2013).  

No presente estudo optamos por analisar de forma comparativa os efeitos da exposição 

por duas e quatro semanas ao EA, com animais de mesma idade, sob mesmas condições e 

protocolo, sobre o comportamento e memória aversiva, e seus efeitos sobre a neurônios do 

sistema mesocorticolímbico em ratos Wistar adultos jovens. Além disso, identificar efeitos da 

modulação dopaminérgica na região infralímbica (IL) do córtex pré-frontal medial sobre a 

extinção do medo em ratos submetidos a EA de curto prazo (duas semanas). 

A exposição de ratos adultos a EA promove aumento no número de neurônios TH 

(tirosina hidroxilase) imunorreativos na substância negra (SN) e na área tegmentar ventral 

(VTA), portanto, o número de neurônios dopaminérgicos (DA) no mesencéfalo adulto não é 

fixo, alterando-se em resposta a estímulos ambientais (TOMAS et al, 2015); assim, 

possivelmente a estimulação ambiental adequada deve contribuir para o tratamento de 

distúrbios cerebrais e comportamentais associadas ao desequilíbrio de dopamina no 

mesencéfalo, como Doença de Parkinson (DP), déficit de atenção e hiperatividade, 

Esquizofrenia, distúrbios de ansiedade e dependência de drogas (AUMANN; TOMAS; 

HORNE, 2013). 

O sistema dopaminérgico mesocorticolímbico transporta sinais de valorização, tanto 

para estímulos relacionados com ganho, como para estímulos aversivos (BROOKS; BERNS, 

2016). Neurônios dopaminérgicos da VTA codificam sinais de discrepância entre os resultados 

esperados e os não esperados, ou seja, realizam a previsão de erros, e estes sinais são 

transmitidos para regiões como núcleo accumbens (NAcc), amígdala, hipocampo (HPC) e 
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córtex pré-frontal (PFC), constituindo a via mesocorticolímbica (para revisão ABRAHAM; 

NEVE; LATTAL, 2014). Na região IL do PFC, os receptores dopaminérgicos D1 (HIKIND; 

MAROUN, 2008) e D2 (MUELLER; BRAVO-RIVERA; QUIRK, 2010) são requeridos para 

a consolidação da extinção do medo. Além disso, interações entre o HPC e a VTA são 

importantes para transmitir a informação contextual em uma situação de medo e aprendizagem 

de recompensa (LISMAN; GRACE, 2008; BACH et al., 1999; FREY; HUANG; KANDEL, 

1993; HUANG; KANDEL, 1995).  

Nesse sentido, formulamos a hipótese de que a exposição de ratos Wistar adultos jovens 

ao EA com duração de duas e quatro semanas proporciona respostas defensivas diferentes de 

animais mantidos em ambiente padrão, e que ambos os protocolos de duração do EA promovem 

alterações na imunorreatividade para Zif-268 e TH de neurônios do sistema mesocorticolímbico 

dos animais. Além disso, acreditamos que a injeção de agentes dopaminérgicos na região IL do 

córtex pré-frontal medial (mPFC) de ratos submetidos ao EA de curto prazo gera efeitos 

diferentes sobre a extinção do medo condicionado comparando-se com animais mantidos em 

ambiente padrão. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

  

2.1 Medo, ansiedade e memória aversiva 

 

 
A emoção pode ser compreendida como uma reação, geralmente breve, intensa e 

circunscrita, relacionada a um evento ambiental específico (PERGHER et al., 2006), ou 

relacionada a um estímulo específico presente no corpo (por exemplo, uma dor), ou, no caso de 

seres humanos, na mente (por exemplo, um pensamento) (KANDEL et.al., 2014). Essas 

respostas fisiológicas envolvem mudanças encefálicas nos níveis de alerta e nas funções 

cognitivas, como atenção, processamento da memória e estratégias de decisão; e no restante do 

corpo, com respostas endócrinas, autônomas e musculoesqueléticas (NORMAN; BERNTSON; 

CACIOPPO, 2014; LEVENSON, 2014; MAREN; JIN, 2015). 

Os processos emocionais são principalmente mediados pela amígdala, e quando esta se 

torna ativa, suas conexões anatômicas com o córtex podem facilitar o processamento dos 

estímulos apresentados (PARÉ, 2003; MCINTYRE et al., 2003). Os sistemas moduladores não 

só influenciam os processos neurobiológicos subjacentes à consolidação de novas informações, 

mas também afetam outros processos mnemônicos, incluindo a extinção da memória, a 

evocação da memória e a memória de trabalho. Em contraste com os seus efeitos de aumento 

na consolidação, os hormônios de estresse da glândula adrenal prejudicam a recuperação da 

memória e a memória de trabalho (ROOZENDAALL; MCGAUGH, 2011).  

A extinção da memória envolve o aprendizado de que pistas que anteriormente previam 

consequências aversivas ou apetitivas já não predizem tais resultados, e é regulada pelos 

mesmos sistemas neuromodulatórios que regulam a aprendizagem original. Berlau e McGaugh 

(2006) mostraram que a infusão do antagonista gabaérgico bicuculina e de norepinefrina na 

BLA imediatamente depois do treino da extinção, no teste do medo condicionado ao contexto, 

favorece a consolidação da extinção da memória aversiva em. Por intermédio de imageamento 

por ressonância magnética funcional em humanos foi detectada atividade correlacionada entre 

o córtex cingulado anterior dorsal, o hipocampo e a amígdala durante a extinção do medo 

condicionado ao contexto, corroborando com o modelo teórico que propõe efeito inibitório do 

mPFC sobre a amígdala (LANG et al., 2009). 

Modelos animais têm permitido estudos acerca dos circuitos neurais, da fisiologia e da 

bioquímica de estados emocionais como o medo inato e o medo aprendido, proporcionando 
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também o teste de hipóteses para estudos sobre a ansiedade e seus transtornos (PHELPS; 

LEDOUX, 2005). Nesse sentido, um importante protocolo é o condicionamento pavloviano do 

medo, no qual uma associação é aprendida entre um estímulo não condicionado, que é 

emocionalmente competente e, portanto, disparam emoções de medo automaticamente; e os 

estímulos condicionados, que são emocionalmente neutros; e após o pareamento entre os 

estímulos e a formação da memória de associação, a exposição ao estímulo condicionado, 

anteriormente neutro, desencadeia as respostas emocionais (TOVOTE; FADOK; LUTHI, 

2015). 

A função da amígdala encontra-se alterada em diversos transtornos psiquiátricos em 

humanos, sobretudo em transtornos de medo e ansiedade (ÖHMAN, 2005). Phelps e LeDoux 

(2005) afirmam que os núcleos lateral e central da amígdala estão conectados entre si e ambos 

são locais de alterações sinápticas no medo condicionado, além disso, lesões na amígdala 

impedem a ocorrência do condicionamento pavloviano de medo.  

O medo é uma complexa resposta psicológica comportamental, cognitiva e, em seres 

humanos, subjetiva que ocorre a um estímulo ameaçador real; enquanto a ansiedade é uma 

resposta de longa duração aos indícios de perigo (TOVOTE; FADOK; LUTHI, 2015). A 

ansiedade pode ser altamente adaptativa; o alerta, a vigilância e a preparação física aumentam 

a possibilidade de sobrevivência em situações perigosas; contudo, quando ela perdura além do 

risco real, ou quando evoca uma resposta exacerbada mediante uma possível ameaça, pode 

gerar angústia e incapacidade, e a regulação anormal do medo geram os transtornos de 

ansiedade (ETKIN; WAGER, 2007). 

O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é um transtorno de ansiedade em que a 

capacidade funcional de um indivíduo está prejudicada por respostas emocionais às memórias 

de um evento traumático ou de exposições prolongadas a evento traumático (BISSON et al., 

2015). A alteração central nesse transtorno parece estar relacionado com o excesso de 

condicionamento do medo, no qual pistas sutis são capazes de evocar respostas de medo, que 

alteram outras respostas cognitivas, emocionais e fisiológicas; levando a alterações nos níveis 

basais de alerta, respostas de sobressalto exageradas e distúrbios do sono (MILAD et al., 2009). 

No condicionamento pavloviano de medo, as respostas condicionadas podem então ser 

diminuídos ou extintos pela repetida apresentação do EC na ausência do ENC. O 

condicionamento e extinção do medo pavloviano são relevantes para a neurobiologia do TEPT, 

uma vez que este distúrbio envolve expressão exagerada do medo aprendido e que persiste 

prolongadamente após a exposição ao trauma, e também porque o tratamento comportamental 
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atual de escolha, a terapia de exposição, baseia-se em mecanismos fundamentados na extinção 

(MILAD et al., 2009). 

Possivelmente, a modulação bidirecional dos circuitos vmPFC-amígdala está 

prejudicada em pacientes com TEPT, resultando em respostas condicionadas de medo 

persistentes mesmo após a extinção (PHELPS et al., 2004; PITMAN et al., 2012). Indivíduos 

com TEPT tipicamente mostram ativação aumentada na amígdala e diminuição da ativação no 

hipocampo em relação aos indivíduos controle (ADMON; MILAD; HENDLER, 2013). 

Portanto, esse transtorno de ansiedade está relacionado com alterações funcionais em áreas da 

via mesocorticolímbica. 

 

 

2.2 Atuação do sistema mesocorticolímbico na expressão de 

respostas defensivas 
  

 

O Sistema Límbico costuma ser caracterizado como o circuito neuronal relacionado às 

respostas emocionais e aos impulsos motivacionais, incluindo estruturas como hipotálamo, 

amígdala, hipocampo, núcleos da base, área pré-frontal, cerebelo e septo (ESPIRIDIÃO-

ANTÔNIO et al., 2008). Os estados motivacionais influenciam a atenção, a seleção de 

objetivos, o ato de envidar esforço na busca por tais objetivos e a resposta a estímulos; e surgem 

da interação entre sinais internos, como sinais de erro fisiológico e o relógio circadiano, e 

externos como estímulos de incentivo, que se originam do objetivo do estado motivacional e 

geram retroalimentação positiva, ou estímulos de esquiva, originados de ameaças (BERRIDGE, 

2004). 

Os mecanismos neurais responsáveis pela seleção de objetivos pesam antecipadamente 

os riscos, os custos e os benefícios dos comportamentos mais prováveis para atingir um 

determinado objetivo; além disso, a escolha entre estímulos de incentivo que competem entre 

si requer verificação dos benefícios atuais e previstos de cada incentivo, uma tarefa atribuída 

aos circuitos de recompensa do encéfalo (SCHULTZ, 2016).  

Estados emocionais, como satisfação e angústia, são mecanismos de retroalimentações 

importantes para facilitar ou inibir o sistema motivacional, e têm um efeito organizador sobre 

a resposta final do indivíduo, integrando ações fisiológicas (autônomas) e comportamentais, 

inclusive cognitivas; portanto, estes podem ser indiretamente estudados por padrões 
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comportamentais que reflitam a presença de sinais de organização interna (SPRUIJT; BOS; 

PIJLMAN, 2001). 

As emoções, e seus circuitos encefálicos, mais bem estudadas pelos neurofisiologistas, 

são a sensação de recompensa (prazer, satisfação) e de punição (desgosto, aversão) (LEDOUX; 

PHELPS, 2008). O “centro da recompensa” está relacionado, principalmente, ao feixe 

prosencefálico medial (nos núcleos lateral e ventromedial do hipotálamo), havendo conexões 

com o septo, a amígdala, algumas áreas do tálamo e os gânglios da base; já o “centro de 

punição” é descrito com localização na área cinzenta central que rodeia o aqueduto cerebral de 

Sylvius, no mesencéfalo, estendendo-se às zonas periventriculares do hipotálamo e tálamo, 

estando relacionado à amígdala e ao hipocampo e, também, às porções mediais do hipotálamo 

e às porções laterais da área tegmentar do mesencéfalo (ESPIRIDIÃO-ANTÔNIO et al., 2008). 

Recompensas são objetos, estímulos ou atividades que têm valor positivo, elas podem 

atuar como reforçadores positivos para induzir o aprendizado, provocar movimentos em direção 

ao objeto desejado, constituir fatores a serem considerados nas escolhas econômicas, e estar 

associadas com emoções, como prazer e desejo (SCHULTZ, 2010). O feixe prosencefálico 

medial e as regiões por ele integradas (área tegmentar ventral, hipotálamo, núcleo accumbens, 

córtex cingulado anterior e córtex pré-frontal) compõem o circuito denominado sistema 

mesocorticolímbico e as projeções dopaminérgicas provenientes da área tegmentar ventral 

parecem ser fundamentais na mediação dos efeitos de recompensa. (SALAMONE; CORREA, 

2012). Drogas que causam dependência química aumentam a eficácia da dopamina (DA) e 

provocam sua liberação no núcleo accumbens, fortalecendo as proposições sobre o papel desse 

neurotransmissor nos mecanismos de recompensa e/ou prazer; além disso, a DA facilita 

mecanismos celulares e moleculares de memória e aprendizado, portanto, em indivíduos 

vulneráveis, dicas associadas a drogas podem ser transformadas em poderosos estímulos de 

incentivo (KOOB; MASON, 2016).  

A liberação de DA acontece de maneira fásica e tônica, e alterações nessa liberação 

apresentam importantes papéis funcionais, pois mudanças nos níveis de DA exercem efeitos 

sobre as funções normais das regiões cerebrais que recebem a inervação dopaminérgica, 

portanto, um equilíbrio anormal da liberação de DA, especialmente no PFC, pode desempenhar 

um papel significativo na fisiopatologia de distúrbios psiquiátricos, como esquizofrenia e 

depressão (GOTO; OTANI; GRACE, 2007). 

Os efeitos da DA são bastante complexos e sua liberação pode ser estimulada por fatores 

estressantes, não apenas por estímulos compensatórios. Nesse sentido, a liberação de DA do 

prosencéfalo funciona não como um sinal de prazer, mas como um sinal “previsão-erro”, de 
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maneira que, se uma recompensa for exatamente aquilo que é esperado com base nas dicas 

ambientais, os neurônios dopaminérgicos mantém sua taxa tônica de disparo, por outro lado, 

pode ocorrer na atividade neuronal dopaminérgica em situações de resultados piores do que o 

esperado (GU et al., 2016). 

Acredita-se que alterações na liberação de DA modifiquem respostas futuras a 

estímulos, visando maximizar a probabilidade de obter recompensas, e minimizar tentativas 

infrutíferas (NASSER et al., 2017). Muitos investigadores enfatizam o envolvimento dos 

neurônios dopaminérgicos mesocorticolímbicos e nigroestriatal no reforço do aprendizado e na 

formação de hábitos (YIN; OSTLUND; BALLEINE, 2008; BELIN et al., 2009; SALAMONE; 

CORREA, 2012).  

Por meio de técnicas de eletrofisiologia, estudos mostraram que neurônios 

dopaminérgicos da área tegmentar ventral (VTA) são responsivos a estímulos aversivos 

(BRISCHOUX et al., 2009; SCHULTZ, 2010). Os estímulos punitivos têm efeitos 

motivacionais opostos às recompensas; produzem comportamentos de retirada, constituem 

resultados negativos, servem como reforçadores negativos no condicionamento aversivo, 

reduzindo o comportamento que leva à punição e aumentando o comportamento que leva à 

esquiva, e produzindo previsões aversivas para a tomada de decisão em situações de escolha de 

comportamento (SCHULTZ, 2007). Os neurônios dopaminérgicos de macacos, coelhos e ratos 

respondem, principalmente com depressões, à estimulação elétrica de nervos periféricos, sopros 

de ar, compressões dolorosas, solução salina hipertônica ou estímulos visual ou auditivo 

condicionados associados a um choque elétrico (SCHULTZ, 2015). 

Um dos desafios na pesquisa sobre os efeitos celulares dos receptores de DA, é 

determinar a relação entre processos inibitórios e excitatórios em níveis moleculares e 

comportamentais, pois a sinalização dopaminérgica envolve interações claras entre esses 

processos, revelados nos efeitos da ativação das duas principais subfamílias de receptores de 

DA: os receptores da subfamília D1, composta por receptores de dopamina do tipo D1 e D5, 

que ativam as proteínas G estimulantes, Gαs e Gαolf; e os receptores da subfamília D2, que 

incluem os receptores D2, D3 e D4, ativam as proteínas G inibitórias, Gαi e Gαo (BEAULIEU; 

GAINETDINOV, 2011). 

O conhecimento clássico sobre a atividade dos receptores de dopamina tem como foco 

a sinalização intracelular através da atividade da adenilato ciclase e do cAMP (adenosina 3',5'-

monofosfato cíclico), que são amplamente reconhecidos por desempenhar papéis centrais na 

aprendizagem. Por exemplo, as interações inibitórias entre a fosfoproteína neuronal regulada 

por dopamina e cAMP (DARPP-32) e a proteína fosfatase-1 (PP1) são importantes para a 
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regulação intracelular da plasticidade neural (GOULD; MANJI, 2005) e a atividade da DARPP-

32 tem sido considerada um componente crítico na detecção de sinais convergentes de 

dopamina e glutamato levando a plasticidade sináptica de longo prazo (VALJENT et al., 2005). 

Além da modulação da atividade do cAMP, os receptores do tipo D1 operam através da ativação 

da fosfolipase C (PLC), cuja atividade tem sido implicada na formação de memórias de medo 

(OUYANG et al., 2012; BUCKLEY; CALDWELL, 2004). 

Diversos trabalhos sobre dopamina e medo focam nas potenciais funções dos receptores 

D1 e D2 na aquisição, evocação e extinção do medo. Estudos com antagonistas de receptores 

do tipo D1 e com animais knockout sugerem que a sinalização de dopamina no receptor D1 

contribui diretamente para a aquisição e extinção do medo (EL-GHUNDI; O'DOWD; 

GEORGE, 2001; FADOK; DICKERSON; PALMITER, 2009; IKEGAMIL et al., 2014; 

HEATH et al., 2015; ABRAHAM; NEVE; LATTAL, 2016a; ABRAHAM; NEVE; LATTAL, 

2016b). Por outro lado, estudos sobre medo com antagonistas de receptores D2 apresentaram 

efeitos mistos. Ratos que não possuem receptor D2 mostram desempenho normal do sobressalto 

intensificado pelo medo (FADOK; DICKERSON; PALMITER, 2009), embora os receptores 

D3 ou D4 possam compensar a perda de receptores D2 para apoiar a aquisição do medo. Outros 

estudos mostraram que antagonistas de receptor D2, como raclopride (MUELLER; BRAVO-

RIVERA; QUIRK, 2010) e haloperidol (HOLTZMANN-ASSIF, LAURENT; WESTBROOK, 

2010), prejudicam a retenção da extinção do medo. Contudo foram identificadas melhorias na 

extinção do medo com um antagonista dos receptores D2, sulpirida, administrado 

sistemicamente (PONNUSAMY; NISSIM; BARAD, 2005). As discrepâncias entre esses 

estudos podem se dar pelas diferenças de afinidade dos antagonistas com o receptor D2, mas 

um fator contribuinte poderia ser a distribuição dos receptores ou os diferentes protocolos de 

apresentação do EC utilizados nos experimentos (MUELLER; BRAVO-RIVERA; QUIRK, 

2010).  

A inervação dopaminérgica no cérebro atua em regiões críticas para diferentes aspectos 

da aprendizagem, e pode ser dividida em quatro vias principais: a via nigroestriatal, que liga a 

substância negra (SN) ao estriado e é importante para conduzir respostas motoras motivadas; a 

via tuberoinfundibular, que liga neurônios dopaminérgicos do hipotálamo à glândula pituitária 

e induz a liberação de hormônios; a via mesocortical, que emana neurônios dopaminérgicos da 

VTA para regiões corticais; e a via mesolímbica, que conecta a VTA com o núcleo accumbens, 

amígdala e hipocampo, sendo que, essas duas últimas constituem a via mesocorticolimbica, que 

foi bem caracterizada como a região que orienta o aprendizado associativo nas tarefas 

instrumentais e pavlovianas (BEAULIEU; GAINETDINOV, 2011). Muitas das regiões 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O'Dowd%20BF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11172752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O'Dowd%20BF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11172752
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inervadas pela VTA e pela SN foram implicadas em aspectos da aprendizagem do medo; e 

sugerem importante papel da dopamina na aprendizagem e extinção do medo (Figura 1) 

(PEZZE; FELDON, 2004; BROMBERG-MARTIN; MATSUMOTO; HIKOSAKA, 2010). 

 

Figura 1. Circuito dopaminérgico no comportamento relacionado ao medo. Fonte: Adaptado de 

ABRAHAM; NEVE; LATTAL (2014). 

 

A teoria neurocomportamental predominante para a atividade neuronal da dopamina na 

área tegmentar ventral é o modelo de erro de predição, na qual, erro de predição é uma 

discrepância entre resultados esperados e reais, e essa discrepância é um elemento fundamental 

para vários modelos de aprendizagem associativa (Figura 1) (SCHULTZ, 2016). Os neurônios 

dopaminérgicos disparam tonicamente em condições basais, mas aumentam o disparo quando 

ocorre uma recompensa maior do que o previsto ou inibe a liberação tônica quando uma 

recompensa esperada é omitida; além disso, após emparelhamentos de um EC com um ENC 

recompensatório, os neurônios dopaminérgicos da VTA começam a responder principalmente 

ao EC; sugerindo que, em vez de apenas codificar o valor hedônico de um ENC, sinalizam 

expectativas correspondentes ao, previamente neutro, EC (para revisão NASSER et al., 2017). 

Os neurônios dopaminérgicos da VTA dorsal são excitados por recompensas ou  

estímulos associados a recompensas, enquanto os neurônios dopaminérgicos da VTA ventral  

podem ser ativados em resposta a choque elétrico nas patas; além disso, a retirada do estímulo 

aversivo aumenta o disparo em determinados neurônios dopaminérgicos, sugerindo que a falta 

de um evento aversivo esperado pode desencadear liberação de dopamina em um subconjunto 

de neurônios da VTA, constituindo um contínuo entre aversão e recompensa (BRISCHOUX et 

al., 2009). Esta observação sugere um mecanismo pelo qual a VTA codifica o erro de previsão 

presente durante uma sessão de extinção do medo, já que estímulos recompensatórios levam ao 

aumento do disparo nos neurônios dopaminérgicos da VTA dorsal e a ausência de uma 

 



11 

recompensa leva à diminuição do disparo, e um estímulo aversivo pode reduzir o disparo na 

VTA dorsal e a falta de um ENC aversivo pode levar ao aumento da atividade desses neurônios, 

portanto, pode haver efeitos inversos na VTA ventral, com aumentada atividade em resposta a 

um estímulo aversivo e uma resposta reduzida na ausência (ABRAHAM; NEVE; LATTAL, 

2014).  

Os neurônios dopaminérgicos da porção ventromedial posterior da VTA que se projetam 

para o córtex pré-frontal respondem a estímulos aversivos, gerando modificações nas sinapses 

excitatórias (acessado pela razão receptor AMPA/receptor NMDA) entre a VTA e o PFC 

(LAMMEL et al., 2011). Pode-se dizer que semelhante aos neurônios excitados por eventos 

aversivos, os neurônios dopaminérgicos que são inibidos por eventos aversivos também 

codificam o nível de medo condicionado, já que a duração das inibições da liberação tônica de 

dopamina está relacionada ao medo agudo evocado por um EC, que foi previamente 

emparelhado com choque elétrico. Após a formação da memória de extinção, a apresentação 

do EC, que previamente causava medo devido à associação, já não induz a inibição de tais 

neurônios dopaminérgicos. Esses resultados sugerem que a sinalização inicial de experiências 

aversivas requer ação coordenada em subpopulações de neurônios da VTA, mas provavelmente 

outras regiões cerebrais mantêm o armazenamento a longo prazo dessas experiências 

(MILEYKOVSKIY; MORALES, 2011). 

A VTA mostra disparos neuronais de acordo com a hipótese de erro de previsão, mas a 

expectativa de resultados envolve uma atividade coordenada entre diferentes regiões cerebrais 

que medeiam diferentes aspectos da aprendizagem. Como um modulador de informações 

contextuais, o hipocampo tem um papel importante na facilitação da atividade da VTA, 

permitindo discernir novos estímulos ou contextos de eventos experimentados previamente 

(Figura 1); nesse sentido, Valenti, Lodge e Grace (2011) mostraram que a inativação do 

hipocampo ventral previne o aumento do disparo em neurônios da VTA que são ativados pelo 

choque elétrico. 

As interações entre o hipocampo e a VTA são importantes para transmitir informações 

contextuais no aprendizado de medo e recompensa. A VTA fornece uma sinalização 

coordenada para gerar padrões específicos de uma atividade em regiões terminais 

dopaminérgicas com base em estímulos ambientais e em experiências prévias, nesse sentido,  

pesquisas propõem que a VTA forma um loop com o hipocampo, no qual o hipocampo controla 

a atividade da VTA e, por sua vez, a VTA medeia a atividade do hipocampo através do 

lançamento de DA, estando também envolvida com plasticidade sináptica no hipocampo 

(HAGENA; MANAHAN-VAUGHAN, 2016; NOBILI et al., 2017). 
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Os antagonistas e os agonistas de receptores D1 no hipocampo dorsal prejudicam e 

promovem, respectivamente, a memória aversiva de longo prazo (ROSSATO et al., 2009). 

Outrossim, quando receptores D1 são eliminados ou reduzidos ocorre importantes prejuízos na 

aquisição da aprendizagem associativa, no aumento da força sináptica entre CA3-CA1 e na 

indução de Egr1 no hipocampo, demonstrando relevante relação funcional (ORTIZ et al., 2010). 

Curiosamente, uma breve exposição a um novo ambiente pode aumentar a extinção do medo 

no condicionamento contextual e na esquiva inibitória, e esse efeito é dependente de receptores 

dopaminérgicos do tipo D1 no hipocampo (MENEZES et al., 2015).  

Quanto ao conteúdo associativo da aprendizagem, o valor hedônico de um evento pode 

ser originado na habênula lateral, de maneira que a ativação da habênula lateral promove 

comportamento de esquiva (JHOU et al., 2009; STAMATAKIS; STUBER, 2012). 

Adicionalmente, sabe-se que a ativação da habênula lateral envia sinais de eventos aversivos 

para a VTA medial através do núcleo tegmental rostromedial, enquanto o tegmentum 

laterodorsal sinaliza eventos de recompensa para a área tegmentar ventral lateral (LAMMEL et 

al., 2012; BROWN et al., 2017; VENTO et al., 2017). Com relação à motivação e ao 

desempenho, as ações da dopamina na SN estão envolvidas com a transmissão ou a inibição 

das atividades motoras voltadas para aproximação ou evitação de um estímulo (Figura 1), em 

vez de codificar o valor afetivo ou a força de uma associação (BROMBERG-MARTIN; 

MATSUMOTO; HIKOSAKA, 2010).  

A amígdala é uma estrutura chave para induzir, manter e expressar a aprendizagem 

associativa, e sua atividade neuronal pode ser induzida por eventos aversivos ou de recompensa, 

levando a alterações plásticas na própria amígdala e em outros lugares que se acredita serem 

subjacentes à formação de memória de longo prazo (MCGAUGH, 2004; MCGAUGH, 2005; 

CHAVEZ; MCGAUGH; WEINBERGER, 2013; MCGAUGH, 2013).  

Três regiões da amígdala são particularmente importantes para o comportamento de 

medo: a amígdala basolateral (BLA), que integra informações sensoriais sobre EC e ENC 

(Figura 1); as massas de células intercaladas, que inibem ou excitam a atividade na BLA e na 

amígdala central; e o núcleo central da amígdala (CeA), que envia projeções para outras regiões 

que traduzem esses sinais em respostas comportamentais a estímulos aversivos ou apetitivos 

(MCGAUGH, 2005). No contexto da aprendizagem aversiva, a BLA integra estímulos 

sensoriais particulares com estímulos nociceptivos não condicionados e a amígdala central 

codifica estados de atenção e afetivos gerais que podem alterar o comportamento motivado 

(Figura 1), assim, agindo em conjunto, essas regiões podem gerar respostas de medo 
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apropriadas com base em estímulos sensoriais específicos e estados afetivos gerais 

(MOUSTAFA et al., 2013) 

Os neurônios da CeA expressam principalmente receptores dopaminérgicos do tipo D2 

(WEINER et al., 1991; LEE; LEE; KIN, 2016), e o bloqueio desses receptores pode prejudicar 

o condicionamento do medo ou impedir o animal de gerar comportamentos apropriados 

relacionados ao medo ou à recompensa (GUARACI; FROHARDT; KAPP, 2000; DUVARCI; 

PARE, 2014). A amígdala central recebe aferências glutamatérgicas provenientes da amígdala 

basolateral, e a BLA coordena a atividade do núcleo accumbens, do córtex pré-frontal e de 

outras regiões para gerar e recuperar associações EC-ENC (DUVARCI; PARE, 2014). Os 

receptores dopaminérgicos expressos na BLA e nas células intercaladas da amígdala (ITC) são 

principalmente do tipo D1 (WEINER et al., 1991; LEE; LEE; KIN, 2016), entretanto, as ITC 

expressam receptores D2 em níveis mais baixos (WEINER et al., 1991). O antagonismo dos 

receptores D1 na amígdala basolateral prejudica a aquisição da extinção do medo (HIKIND; 

MAROUN, 2008). Os neurônios glutamatérgicos da BLA se projetam para os neurônios das 

ITC e a ativação de neurônios GABAérgicos das ITC mediada pela amígdala basolateral e pela 

região infralímbica do córtex pré-frontal é fundamental para a extinção de comportamentos de 

medo e controle inibitório da amígdala central (BUSTI et al., 2011; LEE; LEE; KIN, 2016).  

A sinalização de dopamina na amígdala é importante para a aquisição e extinção do 

medo, entretanto, esses sinais são integrados com outras estruturas para resultar na memória; 

isso pode ser evidenciado pela ativação concomitante de sinais dopaminérgicos no núcleo 

accumbens e na amígdala basolateral que contribui para a formação da memória de longo prazo, 

mostrando que o NAcc e a amígdala podem ser regiões que integram sinalização dopaminérgica 

para gerar respostas comportamentais apropriadas para novas contingências (LALUMIERE; 

NAWAR; MCGAUGH, 2005). Além disso, em camundongos com deficiência de dopamina, o 

restabelecimento da função dopaminérgica, tanto na amígdala basolateral como no núcleo 

accumbens, é suficiente para a formação da memória de longo prazo no condicionamento do 

medo (FADOK et al., 2010). 

O bloqueio glutamatérgico do NAcc shell medial, em sua porção rostral, intensifica 

comportamentos defensivos, e a dopamina local é necessária para esse aumento na motivação, 

pois na presença de antagonista de receptor AMPA na porção medial do NAcc shell, o bloqueio 

dos receptores D1 e D2, na mesma região, interrompe os comportamentos do medo 

(RICHARD; BERRIDGE, 2011). Essa função é alterada pelo estresse ambiental (REYNOLDS; 

BERRIDGE, 2008) e o estresse prolongado pode desregular o controle que o fator de liberação 
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de corticotropina exerce sobre a liberação de dopamina no núcleo accumbens (LEMOS et al., 

2012). 

O bloqueio de receptores dopaminérgicos do tipo D2, como haloperidol, no núcleo 

accumbens prejudica a consolidação e a retenção da extinção do medo (HOLTZMANN-ASSIF, 

LAURENT; WESTBROOK, 2010). Além disso, avaliando-se separadamente os efeitos do 

condicionamento contextual e auditivo, pode-se perceber que as porções core e shell do NAcc 

codificam aspectos diferentes do condicionamento do medo (PEZZE et al., 2001). Rodriguez-

Romaguera, Do Monte e Quirk (2012) mostraram que a estimulação cerebral profunda na região 

dorsomedial do NAcc favorece a extinção do medo condicionado auditivo em roedores.  

Durante a evocação do medo, pela apresentação do EC, a liberação de dopamina no 

NAcc core diminue e, inversamente, aumenta no NAcc shell; por outro lado, a extinção da 

memória aversiva, por meio da apresentação do EC, diminuiu a probabilidade de liberação 

fásica de DA no NAcc core, enquanto aumenta a amplitude dos eventos de liberação no NAcc 

shell (BADRINARAYAN et al., 2012). A transmissão de dopamina no NAcc core é importante 

para codificar a saliência geral dos estímulos ambientais e a atividade no Nacc shell codifica 

previsões específicas de resultados para orientar o comportamento motivado (Figura 1) 

(ABRAHAM; NEVE; LATTAL, 2014).  

 A amígdala pode coordenar comportamentos de busca por recompensa e de medo 

através da regulação das projeções para o NAcc; adicionalmente, o subículo ventral do 

hipocampo é necessário para a ativação do NAcc pela BLA (GILL; GRACE, 2011). O aumento 

da atividade na amígdala basolateral e no subículo ventral do hipocampo levam à ativação do 

núcleo rostral do NAcc, levando a comportamentos relacionados a medo e esquiva, e a ativação 

dos receptores D2 no NAcc é necessária para a responsividade do NAcc à BLA (BELUJON, 

P.; GRACE, 2015). 

O hipocampo é considerado um modulador das informações contextuais que são 

codificadas durante a extinção, e o IL do PFC está envolvido mais diretamente na aprendizagem 

inibitória que se desenvolve durante a extinção (QUIRK; MUELLER, 2008); enquanto, o córtex 

pré-límbico promove a expressão do medo condicionado (BUKALO et al., 2015) (Figura 1). 

Por meio de microdiálise, foi identificado que a liberação de dopamina no mPFC aumenta 

durante e após a evocação do medo condicionado/treino da extinção do medo condicionado 

(HUGUES; GARCIA; LENA, 2007). Além disso, a depleção de dopamina no mPFC aumenta 

a expressão do medo condicionado, prejudicando a aquisição e retenção da extinção do medo 

(ESPEJO, 2003).  
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Vincent, Khan e Benes (1995) afirmam que o PFC expressa receptores dopaminérgicos 

do tipo D1 em neurônios não-piramidais e receptores do tipo D2 em células piramidais 

pequenas e em interneurônios grandes; além disso, nessa área, a atividade da dopamina é 

importante para a memória de trabalho, expressão do medo condicionado e a extinção do medo 

(VINCENT; KHAN; BENES, 1995). A ativação supranormal de receptores D1, com agonista 

seletivo, na região pré-límbica (PL) do córtex pré-frontal bloqueia a expressão do medo 

condicionado; e a atividade do AMP cíclico é importante para a expressão de memórias 

aversivas, pois os efeitos são recuperados pela coadministração de um inibidor da sinalização 

do AMPc. (LAUZON et al., 2013). 

O bloqueio dopaminérgico não específico com cis-flupenthixol ou a ativação com 

anfetamina no mPFC, nas regiões PL e IL dorsal, levam à diminuição do comportamento de 

congelamento durante a sessão de evocação do medo condicionado, quando as drogas são 

infundidas imediatamente antes desta sessão, mas não quando são infundidas antes do 

condicionamento, indicando que a transmissão dopaminérgica no mPFC é importante para a 

recuperação/expressão do medo condicionado e não para a formação (PEZZE; BAST; 

FELDON, 2003). O antagonismo de D4R no PL diminui a expressão do comportamento do 

medo inato, indicando que a ativação do D4R na PL é necessária para a expressão do 

comportamento do medo inato (VERGARA, 2017).  

Na região IL, os receptores dopaminérgicos do tipo D1 são necessários para a 

consolidação da extinção do medo (HIKIND; MAROUN, 2008). A administração de um 

antagonista do receptor D2, na região IL, imediatamente antes do treino da extinção não causa 

efeitos na aquisição da extinção do medo, mas aumenta o medo no dia do teste da extinção, 

podendo indicar envolvimento na consolidação da extinção do medo e na recuperação da 

memória (MUELLER; BRAVO-RIVERA; QUIRK, 2010).  

Um mecanismo pelo qual os receptores D1 e D2 podem interagir no PFC foi apresentado 

ao mostrar que os receptores D2 suprimem os interneurônios inibitórios GABA e os receptores 

D1 aumentam a atividade excitatória, levando a uma atividade coordenada entre os receptores 

que induz a potencialização de longo prazo (XU; YAO, 2010). Outros receptores também 

devem interagir com receptores D1 para o armazenamento de longa duração de uma memória 

aversiva ou de extinção, considerando que a ativação do receptor D1 leva ao aumento da 

expressão da subunidade NR2B do receptor NMDA (HU et al., 2010). 

O IL exerce controle bidirecional sobre neurônios dopaminérgicos da VTA, de maneira 

que a ativação ou a inativação do IL atenua ou ativa, respectivamente, a atividade da população 

de neurônios dopaminérgicos, sendo modulados através do subiculum ventral do hipocampo e 
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da amígdala basolateral; por outro lado, apenas a inativação do PL altera a atividade dos 

neurônios dopaminérgico em VTA (PATTON; BIZUP; GRACE, 2013).  

A interação entre o PFC e a amígdala é particularmente relevante para a expressão do 

medo condicionado e sua extinção. O PFC modula as respostas da amígdala basolateral através 

de interneurônios inibitórios que resultam em diminuição da atividade da amígdala basolateral 

(ROSENKRANZ; GRACE, 2002). Pacientes com transtorno do estresse pós-traumático 

(TEPT) são capazes de adquirir a extinção do medo normalmente em um ambiente de 

laboratório, mas a evocação da extinção do medo está comprometida (MILAD et al., 2009) e o 

aumento da gravidade do TEPT está correlacionado com a diminuição da atividade do córtex 

pré-frontal e o aumento a atividade da amígdala (SHIN; RAUCH; PITMAN, 2006). Nesse 

sentido, é possível que os benefícios resultantes do EA de curta duração sobre a extinção do 

medo condicionado (LACH et al, 2015), sejam resultantes de alterações moleculares e/ou 

morfológicas em áreas como o IL ou também em outras áreas que constituem a via 

mesocorticolímbica.  

 

 

2.3 Efeitos do enriquecimento ambiental em roedores 

 

 

Os fatores genéticos e farmacológicos que modulam a função cerebral e disfunções têm 

sido explorados com detalhes nas últimas décadas, e têm resultado em rápidos avanços; contudo 

a compreensão da participação dos fatores ambientais ainda apresenta um desenvolvimento 

mais lento. Existe uma clara limitação para a realização de estudos hábeis a relacionar fatores 

ambientais específicos com um determinado distúrbio ou função cerebral, especialmente, 

devido a um grande número de variáveis ambientais presentes entre as populações humanas; 

nesse sentido, modelos animais têm proporcionado importantes contribuições na identificação 

de mediadores moleculares e celulares da patogênese, bem como os fatores ambientais 

(NITHIANANTHARAJAH; HANNAN, 2006). 

O protocolo de EA envolve o agrupamento de um maior quantitativo de animais, 

comparado ao padrão atual, para favorecer a interação social; a disponibilização de rodas de 

correr na gaiola, para permitir a realização espontânea de atividade física; e a introdução de 
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uma variedade de objetos que favoreçam o bem-estar da espécie e que proporcionem estímulos 

cognitivos por meio de desafios causados pela própria diversidade de formas, cores e texturas 

e as mudanças posicionais realizadas, considerando as especificidades de cada espécie e 

linhagem (FAHERTY; KERLEYA; SMEYNE, 2003). O ambiente enriquecido proporciona 

estímulos visuais, motores, somatosensoriais, cognitivos, além de favorecer relações sociais 

(SALE; BERARDI; MAFFEI, 2014) (Figura 2). 

 

Figura 2. Enriquecimento ambiental proporciona aumento da estimulação sensorial, cognitiva e motora. 

Fonte: Adaptado de NITHIANANTHARAJAH; HANNAN, 2006. 

O EA fornece maior qualidade de vida, o que tem sido provado com melhoras em 

aspectos como memória (MOHAMMED et al, 2002; VIOLA et al, 2010; LEGER et al, 2012; 

PANG; HANAN, 2013) e ansiedade (GOES, ANTUNES, TEIXEIRA-SILVA, 2015; LEGER 

et al., 2015), e com efeitos positivos na prevenção e tratamento de doenças neurológicas (para 

revisão NITHIANANTHARAJAH; HANNAN, 2006; HANNAN, 2014; SALE, BERARDI; 

MAFFEI, 2014). Modificações neuroplásticas cerebrais e comportamentais em roedores 

submetidos a ambientes enriquecidos produzem efeitos benéficos em modelos animais de uma 

grande variedade de distúrbios neurológicos e psiquiátricos, como: doença de Huntington, 

doença de Alzheimer, doença de Parkinson (DP), acidente vascular cerebral, lesão cerebral 

traumática, epilepsia, esclerose múltipla, depressão, esquizofrenia e distúrbios do espectro 

autista (para revisão NITHIANANTHARAJAH; HANNAN, 2006; HANNAN, 2014). 

Efeitos de drogas são normalmente avaliadas em animais alojados em condições de 

máxima padronização, sem nenhum tipo de estímulo motor, sensorial ou cognitivo; e alguns 

estudos farmacológicos em animais têm demonstrado efeitos benéficos sobre o desempenho da 

memória, no entanto, os efeitos destes fármacos são geralmente modestos ou mesmo ausentes 
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quando testados em seres humanos, como no caso da inibição aguda da PDE5, com vadernafil, 

que não apresentou melhora no desempenho da memória em seres humanos, apesar dos efeitos 

positivos encontrados nos estudos pré-clínicos (AKKERMAN et al., 2014). Entretanto, 

curiosamente, o vardenafil, que estimula a sinalização de proteina-quinase G/CREB em células, 

não foi capaz melhorar a memória de reconhecimento de objeto novo em grupos em condições 

de EA, apesar de melhorar em animais controles (AKKERMAN et al., 2014). A ineficácia do 

vadernafil no grupo EA poderia ser porque a sinalização de CREB já está otimamente 

estimulada no hipocampo destes ratos; assim, animais submetidos a EA poderiam ser 

considerados como modelo válido para estudos relacionados ao efeito de drogas sobre a 

cognição, pois é possível que um ambiente enriquecido se aproxima mais das condições 

humanas, em comparação com as atuais condições padronizadas em laboratórios 

(AKKERMAN et al., 2014). 

Estudos mostram aumento do peso e espessura do córtex e do volume do hipocampo em 

animais submetidos a estas condições de moradia enriquecida, além disso, propõem que a 

neurogênese e sinaptogênese hipocampal são as alterações neurobiológicas que fornecem os 

efeitos do ambiente enriquecido sobre a memória e aprendizagem (HIRASE; SHINOHARA, 

2014; MOHAMMED et al, 2002; VAN PRAAG; KEMPERMANN; GAGE, 2000). Considera-

se que o EA promove plasticidade no hipocampo e no córtex cerebral por proporcionar um 

aumento nos níveis de neurotrofinas (ICKES et al, 2000; ROSSI et al, 2006), na proliferação 

celular (KEMPERMANN; KUHN; GAGE, 1997; FAHERTY; KERLEYA; SMEYNE, 2003), 

nas ramificações dendríticas e na sinaptogênese (FAHERTY; KERLEYA; SMEYNE, 2003; 

MOSER; TROMMALD; ANDERSEN, 1994); e, ainda, alterações morfológicas em astrócitos 

(VIOLA et al, 2009). O EA provoca acetilação de histonas e remodelamento da cromatina, 

regulando a atividade DNA e a síntese de proteínas (FISCHER et al, 2007; PIZZORUSSO, T.; 

BERARDI, N.; MAFFEI, 2007). 

Os níveis de proteínas como NGF (fator de crescimento neural, nerve growth factor) e 

BDNF (fator neurotrófico derivado do cérebro, brain-derived neurotrophic factor) encontram-

se aumentadas em ratos expostos a EA de longo prazo (12 meses) no córtex cerebral, na 

formação hipocampal, no prosencéfalo basal e rombencéfalo; e NT-3 (neurotrofina-3) estão 

aumentados no prosencéfalo basal e no córtex cerebral dos animais (ICKES, 2000). Além disso, 

os níveis de Zif-268 estão aumentados no hipocampo de animais submetidos a EA e essa 

alteração está relacionada com a melhora na memória espacial exibida por esses animais 

(TOSCANO; MCGLOTHAN; GUILARTE, 2006). A Zif-268 é uma proteína regulatória de 
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transcrição, produto de um gene imediato, e está envolvida em processos relacionados com 

plasticidade sináptica e aprendizado (LEMOS, 2008; KNAPSKA; KACZMAREK, 2004).  

Um estudo realizado com camundongos mostrou aumento do volume de neurônios e do 

comprimento de dendritos em neurônios do hipocampo, mas não em regiões do circuito motor, 

em cérebros de animais criados em enriquecimento ambiental (FAHERTY; KERLEYA; 

SMEYNE, 2003). Outro estudo mostrou que o EA sem exercício físico e o EA com exercício 

físico forçado moderado melhoram a memória de reconhecimento de objetos de ratos, porém, 

a expressão de BDNF mRNA e a proliferação celular no giro denteado do hipocampo aumentam 

apenas quando o exercício físico está presente (BECHARA; KELLY, 2013); corroborando o 

trabalho que mostrou que a atividade física espontânea (rodas de correr) por 10 dias seguido de 

EA (35 dias), em camundongos, podem ter seus efeitos adicionados, pois enquanto a atividade 

física estimula a proliferação celular hipocampal, o enriquecimento promove a sobrevivência e 

diferenciação dessas células (FABEL et.al., 2009). Adicionalmente, o EA induz alterações na 

morfologia de astrócitos na região CA1 do hipocampo de camundongos, expresso por aumento 

significativo nas ramificações dos processos dos astrócitos, bem como por aumento no número 

e comprimento dos processos principais (VIOLA et al, 2009). 

O EA exerce papel como gatilho para mecanismos de resiliência intrínseca que 

preservam a integridade sináptica em diferentes populações neuronais do hipocampo contra o 

envelhecimento e neurodegeneração, pois o EA pode impulsionar a proliferação e a 

sobrevivência das células neuronais e gliais, e a organização temporal rigorosa com protocolos 

adequados fornecidas em períodos críticos pode fornecer suporte para intervenções terapêuticas 

sustentáveis sobre doenças neurológicas caracterizadas por perda permanente de função 

(GHIGLIERI; CALABRESI, 2017). Stuart et al. (2017) apresenta que o enriquecimento 

cognitivo, proporcionado pelo EA, tem potencial para promover saúde para roedores em 

processo de envelhecimento por meio do desenvolvimento sináptico (alterando níveis de 

proteínas sinápticas) e cognitivo; e aumenta a capacidade compensatória da conectividade 

sináptica no envelhecimento patológico associado à deposição de placas Aβ. 

As mudanças plásticas no cérebro induzidas por EA também promovem efeitos 

benéficos na progressão do comprometimento neuronal relacionado à DP (CAMPÊLO et al., 

2017; HILARIO, 2017; JUNGLING et al., 2017). Campêlo et al. (2017) mostraram que a 

exposição a um ambiente enriquecido por três meses antes de serem submetidos a um modelo 

farmacológico progressivo de parkinsonismo induzido por reserpina facilitou a recuperação da 

função motora (teste da catalepsia) e previniu o déficit de memória de curto prazo (teste do 

reconhecimento de objeto novo) e a redução do BDNF estriatal em camundongos. 
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Por outro lado, Hilario et al. (2017) identificaram que o EA não previniu a depleção 

dopaminérgica estriatal presente em ratos submetidos ao modelo animal de DP induzido pela 

1-metil-4-fenil-2,3-di-hidropiridina (MPTP); entretanto, evitou a hiperlocomoção induzida por 

MPTP, diminuiu a velocidade da depleção do ácido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC), evitou 

a depleção do ácido homovanílico (HVA), e restaurou a expressão de receptores do tipo D1 no 

mesencéfalo que foi aumentada pela MPTP. Além disso, mostraram que, no sistema 

colinérgico, o EA atenuaou a diminuição da expressão do gene ChAT (colina acetiltransferase) 

e impediu o aumento da expressão de M1R (receptor muscarínico do subtipo 1) desencadeados 

pelo MPTP. Esses dados trazem novas evidências sobre o potencial neuroprotetor do EA na 

DP, possivelmente, agindo na interação entre os sistemas dopaminérgicos e colinérgicos 

(HILARIO, 2017). 

Adicionalmente, um estudo mostrou que a exposição peripuberal ao EA previne 

comportamentos semelhantes à Esquizofrenia no modelo animal SHR (Spontaneously 

Hypertensive Rats), pois o EA conseguiu reduzir a locomoção, aumentar a inibição pré-pulso 

do sobressalto (PPI) e evitar o déficit de memória funcional em ratos da linhagem SHR 

(SANTOS et al, 2016).  

Em ratos submetidos a hipoperfusão cerebral crônica, o EA promoveu melhoras aos 

danos cognitivos (SUN et al., 2010; BAYAT et al., 2015; PARK et al., 2017), aumentou níveis 

de BDNF (SUN et al., 2010; PARK et al., 2017), NR1 (subunidade 1 do receptor NMDA, N-

methyl-D-aspartate (NMDA) receptor subunit 1) (SUN et al., 2010), pCREB (proteína de 

ligação ao elemento de resposta ao AMP cíclico fosforilada, phosphorylated cAMP-calcium 

response element binding protein) e VEGF (fator de crescimento endotelial vascular, vascular 

endothelial growth factor) (PARK et al., 2017), e favorece a plasticidade sináptica hipocampal 

(BAYAT et al., 2015). Outrossim, déficits comportamentais e estresse oxidativo causados pela 

hipoperfusão cerebral crônica podem ser prevenidos pela exposição ao EA (CECHETTI et al., 

2012). Além disso, a exposição moderada diária (3h/dia) a EA suprime substancialmente a 

ativação/proliferação glial, reduzindo o dano após os insultos vasculares induzidos por 

hipoperfusão cerebral crônica (HASE et al., 2017). 

Em modelo animal de traumatismo cranioencefálico, o EA também proporcionou 

significativas melhoras cognitivas (FOLWEILER et al., 2017; LEARY et al, 2017). A 

combinação de EA e metilfenidato, um estimulante do sistema nervoso central que também 

proporciona recuperação comportamental no modelo de traumatismo cranioencefálico, não 

produz efeitos maiores do que o tratamento com EA sozinho, e isso, provavelmente, se dá 

devido à robustez do efeito do EA (LEARY et al, 2017). 
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O enriquecimento ambiental atenuou a ansiedade (teste de campo aberto), a ingestão 

voluntária de etanol e a aquisição da preferência condicionada de lugar estimulada pelo etanol 

(CPP, conditioned preference place), induzidos pelo estresse; nesse caso, o EA pode ser uma 

estratégia para reduzir os déficits comportamentais e o risco de abuso de álcool desencadeados 

pelo estresse (BAHI, 2017). Outra pesquisa mostrou que a criação dos ratos em EA não reduz 

a CPP estimulada pela cocaína ou a atividade locomotora induzida por cocaína, mas o 

tratamento com EA introduzido após o condicionamento da cocaína reduz significativamente a 

expressão da CPP associada à cocaína, sugerindo que o EA não protege contra os efeitos 

recompensatórios e estimulantes da cocaína, mas pode reduzir os efeitos já estabelecidos, 

podendo servir como tratamento eficaz para os comportamentos relacionados ao vício em 

cocaína (GALAJ et al., 2017). Ademais, breves exposições a EA (4h) em combinação com 

sessões de extinção do condicionamento da cocaína a uma pista (luz) facilitam o aprendizado 

da extinção e evitam a posterior reaquisição da autoadministração de cocaína (GAUTHIER et 

al., 2017). 

Shilpa et al. (2017) mostraram que o EA exibe função antidepressiva no modelo de 

depressão CIS (estresse por imobilização crônica, chronic immobilisation stress); pois reduziu 

a ansiedade, melhorou o aprendizado espacial e o comprometimento na memória, restaura a 

hipotrofia hipocampal e a expressão de BDNF, VEGF, GFAP (proteína ácida fibrilar glial, glial 

fibrillary acidic protein) e GR (receptores de glicocorticoides). Nesse contexto, esses autores 

colocam que o EA melhora os déficits cognitivos induzidos pelo estresse, modulando os fatores 

neurotróficos, astrócitos e receptores de glicocorticoides no hipocampo, córtex frontal e 

amígdala. 

Considerando que perda significativa produz um alto grau de estresse e compromete o 

bem-estar em seres humanos, e que modelos atuais de estresse em roedores envolvem a 

aplicação de estímulos físicos ou psicologicamente aversivos, mas não abordam o conceito de 

perda, um grupo de pesquisadores desenvolveu um modelo de perda significativa para roedores, 

envolvendo a remoção da exposição a longo prazo a ambiente enriquecido recompensador. A 

remoção do EA produz um fenótipo comportamental e fisiológico com características 

semelhantes a depressão, incluindo o comportamento de desamparo, a desregulação do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenocortical, aumento da ingestão de comida e ganho de peso. 

Curiosamente, este fenótipo foi evitado pelo tratamento antidepressivo (SMITH et al., 2017). 

Um interessante estudo mostrou que o aumento nos níveis plasmáticos basais de 

corticosterona causado por injeção de picrotoxina, antagonista GABAA, no córtex infralímbico, 

é significativamente maior em ratos que passaram por EA; isso sugere que o EA aumenta o 
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controle exercido pelo IL sobre o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) e a liberação de 

corticosterona (RONZONI et al., 2016). 

Nesse sentido, percebemos que o EA altera o enfrentamento de situações aversivas 

melhorando comportamentos relacionados à ansiedade e estresse; isso motiva a busca pela mais 

completa compreensão dos mecanismos que medeiam esses benefícios, visando o 

favorecimento da prevenção e tratamento de distúrbios no âmbito cognitivo-emocional. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo geral  

 

• Analisar os efeitos do enriquecimento ambiental sobre a memória aversiva em situação 

de medo condicionado ao contexto e a imunorreatividade para Zif-268 e TH no sistema 

mesocorticolímbico em ratos Wistar adultos jovens. 

 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

• Investigar os efeitos do enriquecimento ambiental de curto e médio prazo sobre 

parâmetros comportamentais de medo condicionado ao contexto; 

 

• Avaliar os efeitos do enriquecimento ambiental de curto e médio prazo sobre a 

imunorreatividade para Zif-268 e TH de neurônios no sistema mesocorticolímbico; 

 

• Analisar os efeitos da modulação dopaminérgica na região infralímbica do córtex pré-

frontal medial sobre a extinção do medo condicionado em ratos submetidos ao 

enriquecimento ambiental de curto prazo. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

   

4.1 Animais 
 

 

 Esta pesquisa teve caráter experimental e foram utilizados um total de 108 ratos (300 a 

500 g), albinos, da espécie Rattus novergicus e da linhagem Wistar, provenientes do Biotério 

Setorial do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS), que foram 

mantidos no biotério do Laboratório de Neurofisiologia da UFS, em gaiolas de propileno com 

cinco ratos, de tamanho 40 cm x 33 cm x 17 cm, com tampa em aço inoxidável e encaixe para 

bebedouro, assoalho coberto por serragem (com troca feita a cada 48 horas). Os animais foram 

mantidos sob ciclo fotoperiódico claro/escuro de 12 horas. A temperatura ambiental foi 

controlada entre 20 e 24ºC e tiveram livre acesso à alimentação e água. 

 Os animais utilizados neste estudo foram tratados de acordo com os princípios éticos 

estabelecidos pela lei brasileira para o uso de animais em pesquisas n° 11.794, de 8 de outubro 

de 2008 (Lei Arouca). O projeto de pesquisa com as devidas descrições foi deliberado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Animais (CEPA) da Universidade Federal de Sergipe 

(Protocolo nº 23/2016; ANEXO A). A utilização dos animais se deu em virtude do benefício 

científico; sendo garantido a minimização do número de animais utilizados e a adoção de 

métodos que evitem dor ou estresse aos animais. 

 

 

4.2 Drogas 
 

 

As drogas utilizadas neste experimento foram: Cloridrato de cetamina 100 mg/ml 

(Ketamina®, Agener União); Cloridrato de xilazina 20 mg/ml (Calmiun®, Agener União); 

Cloridrato de lidocaína 1,0% e 2,0% + hemitartarato de epinefrina 1: 200.000 em epinefrina 

(Xylestesin®; Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, Brasil); Benzilpenicilina 

benzatina (Penicilina G Benzatina®, Ariston/120000 UI em 0,2 ml); Solução salina (NaCl 

0,9%); Diclofenaco (Voltaren®, Novartis), 10 mg/kg; Haloperidol (5 mg/mL, Teuto); 

Apomorfina (R-(−)-Apomorphine hydrochloride hemihydrate®; Sigma-Aldrich). 
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4.3 Procedimentos gerais 
 

 

 Os animais do grupo controle foram mantidos em gaiolas de propileno com quatro a 

cinco ratos em cada, de tamanho 40 cm x 33 cm x 17 cm, com tampa em aço inoxidável e 

encaixe para bebedouro, assoalho coberto por serragem (com troca feita a cada 48 horas). Nesse 

caso trata-se da condição padrão, na qual, por questões éticas, nessa área de 1320 cm2 foi 

colocado um máximo de cinco ratos. Esta condição de moradia caracteriza-se por ausência de 

objetos ou estímulo cognitivo ou estímulos para atividade física.  

 Os animais do grupo enriquecimento ambiental foram expostos ao ambiente constituído 

por gaiola plástica com seis ratos, de tamanho 55 cm x 38 cm x 30 cm cada (área de 2090 cm2), 

com tampa em aço inoxidável e encaixe para bebedouro, assoalho coberto por serragem (com 

troca feita a cada 48 horas). Neste ambiente, havia uma roda de correr e diversos objetos que 

eram frequentemente modificados, envolvendo bolas, rampas, escadas, plataformas, locais para 

esconderem-se como túneis e abrigos; de materiais como madeira, plástico, vidro, PVC, metal 

e papelão, e material para nidificação. A troca significativa de materiais ocorria uma vez por 

semana; entretanto, a cada higienização das caixas, alguns materiais, que não estavam em 

condições de serem mantidos no ambiente, eram substituídos. E ainda, para promover 

estimulação cognitiva adicional sobre a formação da memória espacial, eram realizadas 

mudanças nas posições dos objetos duas vezes por semana.  

 Considerando que para cada cinco ratos deve-se ter uma área livre mínima de 1320 cm2, 

para 6 animais juntos deve-se ter no mínimo 1584 cm2. Cada roda de correr tem 15 cm de 

diâmetro e 7 cm de profundidade (forma cilíndrica), ocupando, portanto 105 cm2 da área da 

caixa. Como esse ambiente tem uma área total de 2090 cm2, excluindo-se o espaço ocupado 

pela roda de correr (105 cm2), e a área que deve obrigatoriamente estar livre (1584 cm2), restam 

401 cm2 de área que podia ser ocupada com os objetos destinados ao enriquecimento do 

ambiente e que causavam redução na área da caixa, já que alguns objetos, como os que 

formavam túneis, não chegavam a minimizar a área para movimentação. Portanto, respeitando 

aspectos éticos de pesquisa com animais, para objetos que causam diminuição da área, foi 

calculada a área ocupante, de maneira que não ultrapassasse 401 cm2.  
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4.4 Delineamento experimental  

 

 

O estudo foi organizado em experimento I, visando identificar os efeitos do 

enriquecimento ambiental de curto e médio prazo sobre a resposta aversiva e sobre neurônios 

do sistema mesocorticolímbico de ratos; e experimento II, com o intuito de avaliar efeitos da 

modulação dopaminérgica no IL sobre a extinção do medo em ratos submetidos a 

enriquecimento ambiental de curto prazo. 

No primeiro experimento foram utilizados 36 ratos que foram distribuídos em três 

grupos (n=12): controle (Ctr); enriquecimento ambiental de curto prazo (EA2), com duração de 

duas semanas; e enriquecimento ambiental de médio prazo (EA4), com duração de quatro 

semanas. Os animais do grupo EA2 foram colocados no ambiente enriquecido ao atingirem 76 

dias de idade, e os do grupo EA4 foram transferidos quando estavam com 62 dias de nascidos. 

Os ratos foram submetidos ao teste comportamental do medo condicionado ao contexto quando 

estavam com 90 dias de nascidos e permaneceram em ambiente enriquecido até o fim do 

experimento comportamental. Antes do início dos experimentos comportamentais, os animais 

passaram por 5 dias de manipulação durante 5 minutos cada, com a finalidade de habituar os 

animais às manipulações e ao experimentador.  

No terceiro dia de experimento comportamental, após finalizada a Sessão 2, os animais 

foram submetidos a perfusão transcardíaca para posterior realização de estudos imuno-

histoquímicos com o tecido encefálico (Figura 3).  
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Figura 3. Ilustração esquemática do delineamento experimental I 

 
 

No segundo experimento foram utilizados 72 ratos que foram distribuídos igualmente 

em dois grandes grupos: controle (Ctr) e enriquecimento ambiental (EA), com duração de duas 

semanas. Os animais estavam com três meses de nascido quando forem submetidos ao teste 

comportamental. Os animais do grupo EA foram colocados no ambiente enriquecido ao 

atingirem 76 dias de idade.  

Com 83 dias de idade, todos os animais foram submetidos à cirurgia para implantação 

da cânula intracerebral direcionada ao infralímbico (IL) do mPFC, para futura administração 

dos agentes dopaminérgicos; e passados sete dias de pós-operatório, com 90 dias de nascidos, 

os ratos foram submetidos ao teste comportamental. Os animais que estavam em ambiente 

enriquecido permaneceram nesta condição de moradia até o fim do experimento 

comportamental. Os animais passaram por três dias de manipulação antes da cirurgia, durante 

5 minutos cada, e após 48 horas de pós-operatório, passaram por mais cinco dias de 

manipulação, durante 5 minutos cada, com a finalidade de habituar os animais às manipulações, 

ao experimentador e reduzir os efeitos aversivos do procedimento cirúrgico. No terceiro dia de 

experimento comportamental, após finalizada a Sessão 2, os animais foram submetidos a 

perfusão transcardíaca para posterior realização de estudos histológicos com o tecido encefálico 

(Figura 4).  
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Figura 4. Ilustração esquemática do delineamento experimental II 

 

 

4.5 Cirurgia e microinjeção de drogas 
  

 

Para infusão dos agentes dopaminérgicos (haloperidol e apomorfina) ou solução salina, 

todos os ratos foram submetidos à cirurgia estereotáxica visando a implantação da cânula 

intracerebral.  

Para a realização da cirurgia, os animais foram anestesiados com cloridrato de cetamina 

e cloridrato de xilazina, i.p, nas doses 100 mg/kg e 10 mg/kg, respectivamente. Sob efeito da 

anestesia, os ratos passaram por tricotomia na área a ser realizada a incisão cirúrgica, e, em 

seguida, tiveram o crânio fixado no estereotáxico (Insight, Brasil). Foi realizada a desinfecção 

do local com solução iodada, injetado subcutâneamente lidocaína 2% para anestesia local, e 

posteriormente, tecidos foram afastados e retirados para exposição dos ossos da caixa craniana, 

com auxílio de bisturi.  

Posteriormente, o crânio foi perfurado com uma broca odontológica em quatro pontos: 

dois para inserção bilateral das cânulas guias (14 mm de comprimento e 21 Gauge) no IL, e 

dois para posicionar parafusos de aço inoxidável, que fortaleceram a fixação quando colocado 

o acrílico odontológico. Foram utilizadas as coordenadas estereotáxicas definidas por Paxinos 

e Watson (2007) utilizando o ponto anatômico bregma como referência: anteroposterior (AP) 

– 3mm; médiolateral (ML), ± 0,5mm e dorsoventral (DV), + 4,0 mm (Figura 5 e 6). Ao término 

da cirurgia, os animais receberam pentabiótico veterinário (Penicilina G Benzatina®, Ariston / 

120000 UI em 0,2 ml) por via intramuscular, seguido de injeção do anti-inflamatório 
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diclofenaco sódico (Voltaren®, Novartis) por via intramuscular. Depois os animais foram 

colocados nas gaiolas e permaneceram sob observação pós-cirúrgica pelas primeiras 24 horas. 

Figura 5. Representação do local de inserção da cânula (em cinza) e da agulha (em preto) para 

microinjeção das drogas. Fonte: Adaptado de PAXINOS; WATSON, 2007. 

 

Figura 6. Imagem representativa do sítio de localização da cânula guia para microinjeção intra-IL. 

Aumento: 40x. 

 

 

IL IL 
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As drogas haloperidol (antagonista D2), apomorfina (agonista dopaminérgico) ou 

solução salina foram injetadas bilateralmente no IL na concentração 1µg/µL por sítio de 

microinjeção, dez minutos antes da Sessão 1 (evocação/treino da extinção) do MCC. Com uma 

agulha gengival (30 Gauge) de 15 mm de comprimento (um milímetro mais comprida do que a 

cânula guia) (Figura 5), conectada a um tubo de polietileno (PE-10; Becton-Dickinson, NJ, 

EUA) acoplado a uma microsseringa de Hamilton (Hamilton, EUA) de 10µL; foi administrado 

o volume constante de 0,5µL em um período de dois minutos, com auxílio de uma bomba de 

infusão (Harvard Apparatus, MA, EUA). O deslocamento de uma bolha de ar foi utilizado para 

monitorar e garantir a eficácia da microinjeção. Após o término das injeções, a agulha foi 

mantida por 60 segundos para evitar refluxo da droga pela cânula guia. A concentração, o 

volume e o tempo de injeção foram determinados à partir de estudos anteriores (NELSON et 

al., 2011; CARRERA et al., 1998; MUELLER; BRAVO-RIVERA; QUIRK, 2010). Durante o 

procedimento de microinjeção, o animal permanecia em uma caixa de polipropileno, com 

medidas de 28 x 17 x 13 cm. 

Os 36 animais do grupo controle foram distribuídos em três grupos (n=12), de acordo 

com a droga que receberam no dia da Sessão 1 do teste comportamental: controle salina (CtrS), 

controle haloperidol (CtrH) e controle apomorfina (CtrA). Os 36 animais do grupo 

enriquecimento ambiental foram distribuídos em três grupos (n=12), de acordo com a droga 

que receberam no dia da Sessão 1 do teste comportamental: enriquecimento ambiental salina 

(EAS), enriquecimento ambiental haloperidol (EAH) e enriquecimento ambiental apomorfina 

(EAA). 

  

 

4.6 Teste do medo condicionado ao contexto 
 

 

 O teste do Medo Condicionado ao Contexto (MCC) foi o teste comportamental utilizado 

para avaliar a memória emocional aversiva (a longo prazo) dos animais. Nesse teste, os animais 

são submetidos a condicionamento pavloviano, no qual o estímulo não condicionado é o choque 

elétrico e o estímulo condicionado é o contexto, ou seja, o ambiente interno do aparato 

(RIBEIRO et al, 2010). A caixa de condicionamento (22 x 22 x 25 cm) possui em seu assoalho 

barras de aço inoxidável (5 mm de diâmetro), que permitem realizar o esquema de choque 

elétrico, quando programado no Software de Monitoramento do aparato (EP 112-Caixa de 
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Esquiva Ativa – Passiva, Insight Equipamentos Científicos, Ltda, Brasil), e suas paredes 

possuem listras com cores alternadas, pretas e brancas (Figura 7). 

  

Figura 7. Interior da câmara utilizada na realização do teste do medo condicionado ao contexto 

 
  

O teste foi dividido em três fases, com duração de cinco minutos cada, que foram 

realizadas sequencialmente, com intervalos de 24 horas, sendo elas: Habituação + 

Condicionamento, Sessão 1 (Evocação/Treino da Extinção) e Sessão 2 (Extinção) (Figura 8).  

 

Figura 8. Ilustração esquemática do experimento comportamental I 

 
  

Na fase Habituação + Condicionamento, o animal foi colocado no aparato e após 150 

segundos de habituação recebeu o primeiro choque elétrico nas patas, iniciando o 

Condicionamento, que teve duração de 150 segundos. Nessa etapa, foi realizada uma 

programação de choques elétricos e intervalos, utilizando o Software de Monitoramento do 

próprio aparato, a qual incluía um total de 6 choques, com duração de 2 segundos cada e com 
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intensidade de 0,3 mA, intercalados por 28 segundos sem estímulos de choque elétrico (Figura 

9) (SOUZA, 2015; RIBEIRO et al, 2010). 

  

 

 
Figura 9. Esquema de estímulos da fase Habituação + Condicionamento do Teste do Medo 

Condicionado ao Contexto (H- habituação, CQ- choque elétrico, I-intervalo), configurado no Software 

de Monitoramento do aparato. 
  

 Após 24 horas, por mais dois dias consecutivos, constituindo as Sessões 1 

(Evocação/Treino da Extinção) e 2 (Extinção); os animais foram reintroduzidos no aparato, 

onde permaneciam por 5 minutos sem estímulos de choque elétrico (LACH et al, 2015). O teste 

foi executado sempre no mesmo horário, entre 8 e 14 horas, e o aparato passava por limpeza 

com solução de etanol 10% antes de ser introduzido o próximo animal, para evitar possíveis 

pistas de odores deixados por outro animal. 

 O procedimento realizado no teste do medo condicionado ao contexto no segundo 

experimento seguiu o mesmo protocolo do experimento I; exceto pelo fato de terem sido 

realizadas as injeções intracerebrais 10 minutos antes de iniciar a Sessão 1(Figura 10). 

 

  

Figura 10. Ilustração esquemática do experimento comportamental II 

 

Todas as fases do teste comportamental foram gravadas para posterior aquisição dos 

dados relacionados aos seguintes parâmetros comportamentais: tempo de congelamento 

(freezing), sendo o congelamento definido por total imobilidade do rato, excetuando-se os 
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movimentos respiratórios (CURZON; RUSTAY; BROWMAN, 2009); latência para primeiro 

movimento; latência para primeiro congelamento; duração do primeiro congelamento; número 

de deslocamentos; número de levantamentos (rearing), sendo determinado esse comportamento 

quando os animais assumiam a postura ereta com as patas dianteiras livres; número de 

autolimpezas (grooming), sendo considerado quando o rato lambe suas patas dianteiras ou 

traseiras, ou esfrega o rosto (orelhas, boca, vibrissas e olhos) com rápidos movimentos 

circulares de suas patas dianteiras, ou lambe seu corpo penteando o pelo com rápidos 

movimentos dos dentes incisivos (CASARRUBEA et al., 2015); número de tentativas de fuga, 

abrangendo movimentos de levantamentos (rearing) com as patas dianteiras livres 

(CASARRUBEA et al., 2015), levantamentos com as patas dianteiras apoiadas nas paredes 

internas do aparato (climbing)(CASARRUBEA et al., 2015) (Figura 11) e saltos contra a tampa 

do aparato. 

 

Figura 11. Ilustração dos comportamentos do tipo levantamento com as patas dianteiras livres, 

levantamento com as patas dianteiras apoiadas e autolimpeza. Fonte: Adaptado de CASARRUBEA et 

al., 2015. 

 

Após gravados, os vídeos foram submetidos a avaliação dos comportamentos 

apresentados pelos animais, por um mesmo experimentador que não possuia informações sobre 

o tratamento dado a cada animal, utilizando o programa ANY-maze (Stoelting, USA).  

 

 

4.7 Análise histológica  
 

 

 Seguindo o experimento comportamental, foi realizada a perfusão transcardíaca nos 

animais uma hora após a finalização da Sessão 2 (Extinção) do MCC. Portanto, os animais 

foram anestesiados com cetamina (concentração 100 mg/ml e dose de 80 mg/Kg) e xilazina 

(concentração 20 mg/ml e dose se 10 mg/Kg), intraperitoneal. Os sinais de sensibilidade 
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dolorosa dos animais foram avaliados após a injeção dos anestésicos, sendo iniciado os 

procedimentos seguintes apenas quando estes sinais estavam completamente ausentes. Nos 

animais que participaram do segundo experimento, o corante azul de toluidina (1%) foi 

microinjetado bilateralmente no IL, no mesmo volume das drogas administradas durante o teste 

comportamental.  

 Os animais foram perfundidos por via intracardíaca através do ventrículo esquerdo com 

Tampão Fosfato Salina (TFS, pH 7,4) durante 5 minutos, para lavagem de sangue dos tecidos, 

e posteriormente, com Paraformaldeído (PFA) 4% em Tampão Fosfato (TF, pH 7,4), por 10 

minutos para fixação do tecido. Após a perfusão transcardíaca e decapitação, os cérebros foram 

removidos e conservados em PFA por 24 horas, quando a solução foi trocada por uma solução 

de sacarose 30% em TF, permanecendo a 4 ºC até submergir. As carcaças foram depositadas 

em sacos plásticos apropriados e armazenadas no freezer de coleta de material biológico situado 

no Biotério Setorial do Departamento de Fisiologia da UFS para posterior recolhimento durante 

a coleta de lixo hospitalar. Os resíduos pérfuro-cortantes foram armazenados em caixas 

adequadas e levados até o hospital universitário para descarte junto ao material do hospital.  

As secções dos encéfalos dos animais foram obtidas após congelamento a -22 Cº em 

criostato de deslizamento (Leica, USA), por meio de cortes frontais de 50 µm de espessura. No 

experimento II, os cortes foram dispostos em lâminas previamente gelatinizadas e, depois de 

secos, foram corados com violeta de cresila (5%, Sigma), de acordo com o protocolo de Nissl, 

para que os sítios de injeção sejam conferidos como base no atlas de Paxinos e Watson (2007) 

(Figura 6).  

Enquanto que os cortes referentes ao primeiro experimento, foram distribuídas 

sequencialmente em 5 compartimentos contendo solução anticongelante. Desse modo, a 

distância entre as secções de um mesmo compartimento, seguindo a sequência anatômica, era 

de aproximadamente 200 µm. Estes cortes foram armazenados em solução anticongelante à 

base de etilenoglicol e tampão fosfato, e posteriormente, conservados a -12ºC até as reações de 

imuno-histoquímica para ZIF-268 e TH, conforme protocolo previamente utilizado (SANTOS 

et al., 2013). Esse procedimento foi realizado visando avaliar alterações neuronais no sistema 

mesocorticolímbico (IL, VTA, BLA, NAcc, HPC) por meio da análise da imunorreatividade 

para ZIF-268 (BOUCARD et al, 2009; BARBOSA et al, 2013) e TH, tirosina hidroxilase 

(SOUZA, 2015; TOMAS et al, 2015). 

A escolha da Zif-268 se deu devido ao seu envolvimento em processos relacionados 

com plasticidade sináptica e aprendizado. A Zif-268 é uma proteína regulatória de transcrição, 

produto de um gene imediato, que foi identificada no núcleo celular, e sua ativação está 
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relacionada a uma cascata envolvendo a MAPK e a CREB, iniciada pelo influxo de Ca++, 

principalmente via receptores glutamatérgicos do tipo NMDA, embora também haja 

envolvimento de canais de cálcio sensíveis à voltagem (LEMOS, 2008; KNAPSKA; 

KACZMAREK, 2004).  

A tirosina hidroxilase (TH) é a enzima limitante da síntese das catecolaminas. Esta 

catalisa a hidroxilação de tirosina em L-DOPA. As catecolaminas, dopamina, epinefrina e 

norepinefrina são os produtos dessa via, importantes como hormônios e neurotransmissores nos 

sistemas nervosos central e periférico. Essas monoaminas de catecol têm papéis em muitas 

funções cerebrais, como atenção, memória, cognição e emoção. Técnicas de 

imunohistoquímicas voltadas para marcação de TH são amplamente utilizadas para caracterizar 

a distribuição de neurônios dopaminérgicos e noradrenérgicos (DAUBNER; LE; WANG, 

2011). Evidências mostram que a expressão de genes e proteínas envolvidas no metabolismo e 

no transporte de DA, e outras catecolaminas, em células adultas maduras é modificável. No 

mesencéfalo, o número de neurônios TH imunopositivos (TH +) diminui e depois aumenta após 

a administração de neurotoxinas, enquanto o número de neurônios imunonegativos (TH-) 

mostra o padrão oposto (STANIC et al., 2003a; STANIC et al., 2003b). Além disso, pode ser 

observado alterações no número de neurônios TH +, em mesencéfalos adultos, em resposta a 

estímulos ambientais (TOMAS et al, 2015; AUMANN et al., 2016).  

Os procedimentos para a realização das reações de imuno-histoquímica para ZIF-268 e 

TH aconteceram em temperatura ambiente (22ºC). As secções foram lavadas 4 vezes por 5 

minutos sob agitação automática em solução de Tampão Fosfato (TF). As secções foram 

tratadas com peróxido de hidrogênio a 0,03% em TF por 20 minutos para inativação da 

peroxidase endógena e posteriormente foram lavados por quatro vezes em TF. Em seguida, os 

cortes foram colocados em contato com o anticorpo primário policlonal produzidos em coelhos 

(1:5000 – TH; 1:1000 – Zif-268), diluído em TF contendo Triton-X 100 (ICN Biomedicals) 

0,4% e soro de cabra (Sigma Chemical Company) a 2% durante o período de 24 horas. Após 

esse procedimento, as secções foram lavadas novamente (4 vezes, de 5 minutos cada, em TF) 

e, posteriormente, incubadas com anticorpo secundário biotinilado (cabra anti-coelho; Sigma 

Chemical Company), na concentração 1:1000, diluído em TF Triton-X a 0,4%. Passadas duas 

horas, os tecidos foram lavados (4 vezes de 5 minutos) e incubados com solução de avidina-

biotina-peroxidase 1% (ABC Elite kit, Vector Labs, Burlingame, USA) por duas horas. 

Novamente os tecidos foram lavados (4 vezes, de 5 minutos cada, em TF) e para visualizar a 

reação, os cortes foram colocados em contato com cromógeno (diamminobenzina-DAB- 

Sigma, St Louis, MO, USA) a 2,5% diluído em TF (0,1M/pH 7,4) e 0,01% de H2O2.  
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Após as reações, os cortes foram lavados (4 vezes, de 5 minutos cada, em TF) e 

montados em lâminas gelatinizadas. Cinco dias após a montagem elas foram desidratadas 

através da exposição a concentrações crescentes de etanol, clareadas com xilol e as lamínulas 

fixadas com Entellan (Merck). 

 

 

 

4.7.1 Aquisição de imagens e contagem de células 
 

 

 As lâminas foram fotografadas em um microscópio óptico (Nikon Eclipse Ci-S, Nikon 

Corporation inc., Japan), com câmera fotográfica digital acoplada (Ds-fi1c, Nikon Corporation 

inc., Japan) e programa de computador específico para essa finalidade (Ds-U3, Labconco 

Corporation inc., USA). Para cada animal analisado, foram feitas imagens dos cortes, em 

aumento de 100x para VTA e 40x para as demais áreas analisadas, nas quais foi possível ver 

em detalhes a presença ou ausência de células imunorreativas nos tecidos.  

 A contagem de célula foi realizada em 4 secções da mesma área, de cada animal, e o 

número de células para uma dada área de um mesmo animal corresponde à média entre as 4 

secções analisadas. As áreas analisadas por contagem de células imunorreativas foram: VTA, 

para reatividade a TH, e IL, VTA, BLA, NAcc, hipocampo dorsal (dHPC), para reatividade a 

Zif-268. Todas as células imunorreativas a TH e Zif-268 das áreas de interesse foram contadas 

usando o software Image J (versão 1.46i, NIH) e a delimitação das áreas foi realizada com base 

no atlas de Paxinos e Watson (2007). 

 Todas as contagens foram realizadas de forma “cega”, de maneira que o experimentador 

não sabia a que grupo pertencia cada imagem a ser contada. Os valores para cada animal foram 

normalizados pela média dos valores obtidos nos animais pertencentes ao grupo controle de 

cada etapa.  
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4.7.2 Avaliação da Densitometria Óptica Relativa  
 

 

 Para a análise da densitometria óptica relativa (DOR), as imagens foram obtidas em um 

mesmo momento, submetidas a uma mesma intensidade de luz, sem passar por qualquer 

modificação de brilho e contraste, uma vez que os valores em pixels encontrados em cada 

imagem correspondem a uma intensidade maior ou menor de marcação de determinada 

substância no tecido analisado.  

 Cada animal foi representado por 4 imagens consecutivas de cada área. Utilizando o 

programa ImageJ, foram analisadas as áreas IL, BLA, NAcc e dHPC, dos tecidos submetidos a 

reações para marcação de TH. Na mesma imagem, também foi selecionado um campo de igual 

tamanho em uma área controle, com pouca ou quase nenhuma marcação de TH no tecido. O 

número médio de pixels calculados nos campos de interesse foi subtraído do número médio de 

pixels da área controle no mesmo tecido. A densidade óptica relativa para uma dada área de um 

mesmo animal corresponde à média entre as 4 secções analisadas.  

 As análises foram realizadas de forma “cega”; o experimentador não sabia qual 

tratamento havia recebido o animal relacionado a cada imagem. Assim como na contagem de 

células, os valores para cada animal foram normalizados pela média dos valores obtidos nos 

animais pertencentes ao grupo controle.  

 

 

4.8 Análise dos dados 
 

 

 Os dados foram submetidos ao teste de normalidade Shapiro-Wilk e apresentaram 

distribuição normal, assim, foram aplicados testes paramétricos apropriados. Para comparar as 

médias das porcentagens de tempo de congelamento do mesmo grupo, na etapa da Habituação 

e na Sessão 1, para avaliar se houve realmente o condicionamento, foi aplicado teste T pareado, 

para ambos experimentos.  

No Experimento I, as diferenças entre as médias dos parâmetros comportamentais dos 

três grupos, no momento da Habituação (enfrentamento de ambiente novo) e no período do 

Condicionamento (enfrentamento do estímulo aversivo não condicionado), foram analisadas 
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utilizando ANOVA de uma via, seguido pelo pós-teste de Tukey. Para avaliar a expressão do 

medo condicionado comparando os grupos nas duas sessões e a extinção do medo condicionado 

ao contexto comparando as duas sessões de cada grupo (Sessões 1 e 2), em ambos 

experimentos, foi utilizado ANOVA de duas vias com medidas repetidas, considerando os 

fatores “sessões do MCC” e “condições de moradia”, seguido pelos testes de múltiplas 

comparações de Tukey e Sidak, respectivamente. Quanto a contagem de células e densitometria 

óptica relativa foi utilizado ANOVA de uma via, seguido pelo pós-teste de Tukey. 

Os dados dos resultados estão expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M). 

Valores de p menores que 0,05 foram considerados para diferenças estatisticamente 

significativas. A análise estatística dos dados e confecção dos gráficos se deram pelo software 

Graph Pad Prism versão 6.0. 

 

 



39 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Efeitos do enriquecimento ambiental sobre o comportamento 

defensivo e sobre o sistema mesocorticolímbico de ratos 

 

5.1.1 Efeitos do enriquecimento ambiental de curto e médio prazo 

sobre o comportamento defensivo em resposta a um ambiente novo 

 

 

A ANOVA de uma via revelou que o tratamento com enriquecimento ambiental trouxe 

efeitos significativos no tempo de congelamento dos animais frente a um ambiente novo [F (2, 

33) = 8,07; p = 0,001]. O pós-teste de Tukey mostrou que o grupo enriquecimento ambiental 

de curto prazo (EA2) apresentou um menor tempo de congelamento quando comparado ao Ctr 

[p=0,035] e ao EA4 [p=0,001] (Figura 12). 

 

Figura 12. Efeitos do enriquecimento ambiental de curto e médio prazo sobre o tempo de congelamento 

em resposta a um ambiente novo. Os valores são expressos como média e E.P.M.  *p < 0,05 quando 

comparado ao Ctr; #p < 0,05 quando comparado ao EA4. (ANOVA de uma via seguido pelo pós-teste 

de Tukey; Ctr-Controle, EA2-Enriquecimento ambiental de duas semanas, EA4-Enriquecimento 

ambiental de quatro semanas).  

 

Quanto à duração do primeiro congelamento em resposta a um novo contexto, a 

ANOVA de uma via revelou efeito significativo do tratamento [F (2, 33) = 21,69; p< 0,001]. O 

T
e
m

p
o

 d
e
 c

o
n

g
e
la

m
e
n

to
 (

%
)

Ctr EA2 EA4
0

1

2

3

4

5

#*



40 

pós-teste de Tukey mostrou que a média de duração do primeiro congelamento do grupo EA2 

teve menor duração do que do grupo Ctr [p<0,001] e do grupo EA4 [p<0,001] (Figura 13).  

No que se refere à latência para o primeiro movimento, após os animais terem sidos 

colocados no novo contexto, a ANOVA de uma via mostrou efeito significativo do tratamento 

com EA [F (2, 33) = 6,28; p= 0,005]. O pós-teste de Tukey apresentou que o grupo EA2 iniciou 

o primeiro movimento mais cedo do que o grupo Ctr [p=0,003] e o EA4 [p=0,005] (Figura 13). 
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Figura 13. Efeitos do enriquecimento ambiental de curto e médio prazo sobre a duração do primeiro congelamento 

e da latência para primeiro movimento em resposta a um ambiente novo. Os valores são expressos como média e 

E.P.M.  *p < 0,05 quando comparado ao controle; #p < 0,05 quando comparado ao EA4. (ANOVA de uma via 

seguido pelo pós-teste de Tukey; Ctr-Controle, EA2-Enriquecimento ambiental de duas semanas, EA4-

Enriquecimento ambiental de quatro semanas). 

 

Quanto aos deslocamentos dos animais no ambiente novo, a ANOVA de uma via 

revelou efeitos do EA sobre esse comportamento [F (2, 33) = 6,80; p = 0,003]. Os animais do 

grupo enriquecimento ambiental de médio prazo (EA4) efetuaram um menor número de 

deslocamentos quando comparado ao Ctr [p=0,004] e ao EA2 [p=0,025], identificado pelo pós-

teste de Tukey (Figura 14). 

Por meio da ANOVA de uma via, identificamos efeitos do tratamento com EA sobre o 

comportamento defensivo do tipo tentativa de fuga frente a um novo contexto [F (2, 33) = 3,32; 

p = 0,048]. Os animais do grupo EA4 realizaram um número de tentativas de fuga 

significativamente menor do que o do grupo Ctr [p=0,049], evidenciado pelo pós-teste de Tukey 

(Figura 14). 

Não foram detectados efeitos do tratamento com ambiente enriquecido sobre o 

comportamento de rearing (levantar-se) dos animais em resposta ao novo contexto por meio da 

ANOVA de uma via [F (2, 33) = 0,31; p = 0,733] (Figura 14). Quanto ao comportamento de 
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autolimpeza, observamos efeito do tratamento [ANOVA de uma via; F (2, 33) = 4,18; p = 

0,024]. O pós-teste de Tukey mostrou que o grupo EA2 realizou um maior número de 

autolimpezas (self-grooming) do que o grupo Ctr [p=0,018] quando experienciaram o novo 

ambiente (Figura 14).  
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Figura 14. Efeitos do enriquecimento ambiental de curto e médio prazo sobre o número de 

deslocamentos, tentativas de fuga, levantamentos (rearing), autolimpezas (self-grooming) em resposta 

a um ambiente novo. Os valores são expressos como média e E.P.M.  *p < 0,05 quando comparado ao 

controle; #p < 0,05 quando comparado ao EA2. (ANOVA de uma via seguido pelo pós-teste de Tukey; 

Ctr-Controle, EA2-Enriquecimento ambiental de duas semanas, EA4-Enriquecimento ambiental de 

quatro semanas). 

 

 

 

 

5.1.2 Efeitos do enriquecimento ambiental de curto e médio prazo 

sobre o comportamento defensivo em resposta a presença de estímulo 

aversivo do tipo choque elétrico 

 

 

O enriquecimento ambiental influenciou o comportamento defensivo dos animais 

experimentais frente a um estímulo aversivo (choque elétrico) presente no ambiente. Por meio 

da avaliação do parâmetro tempo de congelamento em resposta aos choques elétricos 
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disparados no aparato na fase do condicionamento do MCC, identificamos efeitos   

significativos desse tratamento [ANOVA de uma via; F (2, 33) = 16,65; p < 0,001]. O pós-teste 

de Tukey mostrou que o grupo EA2 apresentou um menor tempo de congelamento quando 

comparado ao Ctr [p<0,001] e ao EA4 [p<0,001] (Figura 15). 

Figura 15. Efeitos do enriquecimento ambiental de curto e médio prazo sobre o tempo de congelamento 

em resposta aos choques elétricos disparados no aparato na fase do condicionamento. Os valores são 

expressos como média e E.P.M.  *p < 0,05 quando comparado ao controle; #p < 0,05 quando comparado 

ao EA4. (ANOVA de uma via seguido pelo pós-teste de Tukey; Ctr-Controle, EA2-Enriquecimento 

ambiental de duas semanas, EA4-Enriquecimento ambiental de quatro semanas).  

 

Quanto aos deslocamentos e às tentativas de fuga frente ao estímulo aversivo presente, 

a ANOVA de uma via revelou ausência de efeitos significativos da condição de moradia 

enriquecida sobre esses comportamentos [F (2, 33) = 0,04; p = 0,963; F (2, 33) = 0,09; p = 

0,910, respectivamente] (Figura 16). Entretanto, detectamos efeito significativo do tratamento 

com ambiente enriquecido sobre o comportamento de levantar-se [ANOVA de uma via; F (2, 

33) = 23,84; p<0,001]. O pós-teste de Tukey mostrou que o grupo EA2 realizou um maior 

número de levantamentos do que o Ctr [p<0,001] e o EA4 [p<0,001] (Figura 16). Os animais 

dos três grupos não executaram comportamentos de autolimpeza na fase do condicionamento 

do MCC (Figura 16). 
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Figura 66. Efeitos do enriquecimento ambiental de curto e médio prazo sobre o número de 

deslocamentos, tentativas de fuga e levantamentos em resposta aos choques elétricos disparados no 

aparato na fase do condicionamento. Os valores são expressos como média e E.P.M.  *p < 0,05 quando 

comparado ao controle; #p < 0,05 quando comparado ao EA4. (ANOVA de uma via seguido pelo pós-

teste de Tukey; Ctr-Controle, EA2-Enriquecimento ambiental de duas semanas, EA4-Enriquecimento 

ambiental de quatro semanas). 

 

 

5.1.3 Efeitos do enriquecimento ambiental de curto e médio prazo 

sobre a expressão e extinção do medo condicionado contextual 

 

 

Comparamos o comportamento de congelamento de cada grupo na fase de habituação 

com o da primeira sessão de teste, considerada a fase de evocação da memória, para avaliar se 

houve o condicionamento proposto pelo MCC; e os resultados da análise mostraram a eficácia 

do teste aos três grupos [Teste T pareado; Ctr : t=12,85, p<0,001; EA2: t=15,10, p<0,001; EA4: 

t=17,19, p<0,001], havendo assim, a formação da memória associativa, relacionando o estímulo 

não condicionado aversivo (choque elétrico) ao estímulo condicionado, neste caso, o contexto 

(aparato) (Figura 17).  

Analisamos a extinção do medo condicionado ao contexto por meio da comparação do 

comportamento defensivo do tipo congelamento, de cada grupo, na Sessão 1 (Treino da 

extinção) com a Sessão 2 (Teste da extinção). A ANOVA de duas vias com medidas repetidas 

revelou interação significativa entre as variáveis [F (2,33) = 4,10; p = 0,025], efeitos das sessões 
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do MCC [F (1,33) = 17,26; p < 0,001] e nenhuma repercussão das condições de moradia [F 

(2,33) = 3,02; p = 0,062]; e o pós-teste de Sidak revelou que apenas o grupo EA2 exibiu redução 

na média do tempo de congelamento na segunda sessão [p < 0,001] (Figura 17) quando 

comparada a primeira sessão. 

Adicionalmente, avaliamos a expressão do medo condicionado ao contexto por meio da 

comparação entre os grupos nas duas sessões; e o pós-teste de Tukey apresentou que na primeira 

sessão, o tempo de congelamento dos animais não diferiram entre si; já na segunda sessão, o 

grupo EA4 passou mais tempo em congelamento do que os grupos Ctr [p=0,043] e EA2 

[p=0,010] (Figura 17). 

 

Figura 17. Efeitos do enriquecimento ambiental de curto e médio prazo sobre o tempo de congelamento 

na fase de habituação e nas Sessões 1 e 2 do teste do medo condicionado ao contexto. Os valores são 

expressos como média e E.P.M *p < 0,05 quando comparado a primeira sessão do mesmo grupo; +p < 

0,05. (Análise da eficácia do condicionamento em cada grupo: habituação x Sessão 1; teste T pareado; 

Análise da expressão do medo condicionado comparando os grupos nas duas sessões e a análise da 

extinção do medo comparando as duas sessões de cada grupo: ANOVA de duas vias com medidas 

repetidas, sessões do MCC x condições de moradia, seguido pelo pós-teste de Tukey e Sidak, 

respectivamente; Ctr-Controle, EA2-Enriquecimento ambiental de duas semanas, EA4-Enriquecimento 

ambiental de quatro semanas). 
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5.1.4 Efeitos do enriquecimento ambiental de curto e médio prazo 

sobre a imunorreatividade para Zif-268 e TH de neurônios do sistema 

mesocorticolímbico de ratos 

 

 

Os estudos imuno-histoquímicos acerca da reatividade para tirosina hidroxilase 

revelaram efeitos do tratamento com enriquecimento ambiental sobre a expressão desta enzima 

em áreas que constituem a via dopaminérgica mesocorticolímbica. A ANOVA de uma via 

mostrou que o tratamento com EA, independentemente da duração, gerou efeitos sobre as áreas 

VTA [F (2,15) = 17,52; p<0,001] e NAcc core [F (2,18)=13,01; p<0,001], gerando, 

respectivamente, aumento do número de células TH+ [EA2, p=0,003; EA4, p<0,001] e da DOR 

para TH [EA2, p<0,001; EA4, p=0,001], conforme explicitado pelo pós-teste de Tukey (Tabela 

1 e Figura 18). Por outro lado, a ANOVA de uma via mostrou ausência de efeito da condição 

de moradia sobre a DOR para TH na amígdala [CeA: F(2,18) = 1,04; p=0,374; BLA: F(2,18) = 

0,52; p=0,060] (Tabela 1 e Figura 18). Ademais, a ANOVA de uma via revelou que o 

tratamento com EA proporcionou efeito sobre a DOR para TH nas áreas CA1 do hipocampo [F 

(2,18) = 5,07; p=0,018] e IL do córtex pré-frontal [F (2,15) = 8,42; p=0,003]. Nesse caso, o 

teste de múltiplas comparações de Tukey apresentou que o grupo EA2 teve redução na DOR 

em CA1 [p=0,014] e aumento no IL [p=0,003] quando comparado ao grupo Ctr (Tabela 1 e 

Figura 18). Quanto ao NAcc shell, a ANOVA de uma via mostrou efeito do tratamento com 

EA [F(2,18) = 5,19; p=0,017], e o pós-teste de Tukey revelou que o grupo EA4 apresentou uma 

maior DOR para TH [p=0,014] do que o grupo Ctr (Tabela 1 e Figura 18).  
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Tabela 1. Número de células TH+ em VTA e densidade óptica relativa para TH das áreas NAcc core, 

NAcc shell, CeA, BLA, CA1, IL de animais expostos a enriquecimento ambiental de curto e médio 

prazo. 

Os valores são expressos como média e E.P.M. *p < 0,05 quando comparado ao grupo controle. 

(ANOVA de uma via, seguido pelo pós-teste de Tukey; Ctr-Controle, EA2-Enriquecimento ambiental 

de duas semanas, EA4-Enriquecimento ambiental de quatro semanas; TH- tirosina hidroxilase, VTA- 

área tegmentar ventral; NAcc core- núcleo Accumbens core, NAcc shell- - núcleo Accumbens shell, 

CeA- amígdala central, BLA- complexo basolateral da amígdala, CA1- área hipocampal CA1, IL-

infralímbico). 

Nº de células TH+ normalizado pelo grupo Ctr

Áreas Ctr EA2 EA4

VTA 1,00 ± 0,11 (n=6) 1,63 ± 0,11* (n=6) 1,89 ± 0,11* (n=6)

Densidade óptica relativa para TH normalizada pelo grupo Ctr

Áreas Ctr EA2 EA4

NAcc Core

NAcc Shell

CeA

BLA

CA1

IL

1,00 ± 0,01 (n=7) 1,07 ± 0,01* (n=7) 1,07 ± 0,01* (n=7)

1,00 ± 0,01 (n=7) 1,04 ± 0,01 (n=7) 1,07 ± 0,02* (n=7)

1,00 ± 0,03 (n=7) 1,04 ± 0,05 (n=7) 0,98 ± 0,01 (n=7)

1,00 ± 0,02 (n=7) 1,03 ± 0,05 (n=7) 0,98 ± 0,01 (n=7)

1,00 ± 0,00 (n=7) 0,99 ± 0,00* (n=7) 1,00 ± 0,00 (n=7)

1,00 ± 0,01 (n=6) 1,03 ± 0,00* (n=6) 1,02 ± 0,00 (n=6)
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Figura 18. Imagens representativas da marcação para TH em VTA, NAcc core, NAcc shell, CeA, BLA, 

CA1, IL de animais submetidos a enriquecimento ambiental de curto e médio prazo. Barra de escala: 

VTA-1000 µm; NAcc, CeA\BLA, CA1, IL- 500 µm. (Ctr-Controle, EA2-Enriquecimento ambiental de 

duas semanas, EA4-Enriquecimento ambiental de quatro semanas; TH- tirosina hidroxilase, VTA- área 

tegmentar ventral, NAcc core- núcleo Accumbens core, NAcc shell- - núcleo Accumbens shell, CeA- 

amígdala central, BLA- complexo basolateral da amígdala, CA1- área hipocampal CA1, IL-

infralímbico). 

 

Quanto à imunorreatividade para Zif-268, foi identificado por meio da ANOVA de uma 

via que o tratamento com enriquecimento ambiental gerou efeitos sobre a expressão desta 

proteína em algumas áreas que constituem a via mesocorticolímbica como CA1 [F(2,18)=6,26; 

p=0,009], CeA [F(2,18)=12,99; p<0,001], BLA [F(2,18)=4,84; p=0,020], VTA [F(2,18)=4,35; 

p=0,029], NAcc core [F(2,18)=13,24; p<0,001] e NAcc shell [F(2,18)=6,38; p=0,008]. O teste 
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de múltiplas comparações de Tukey mostrou que o tratamento com EA, tanto com duração de 

duas semanas como de quatro, aumentou o número de neurônios Zif-268+ na área CA1 do 

hipocampo [EA2, p=0,022; EA4, p=0,014] e em NAcc core [EA2, p=0,003; EA4, p<0,001], e 

reduziu na CeA [EA2, p<0,001; EA4, p=0,005]. Por outro lado, o pós-teste de Tukey revelou 

que o grupo EA4 apresentou um menor número de células Zif-268+ em BLA [p=0,018] quando 

comparado ao grupo Ctr e um maior número no NAcc shell [p=0,007], enquanto o grupo EA2 

apresentou menor número de células Zif-268+ em VTA [p=0,037] (Tabela 2 e Figura 19).  

 

Tabela 2. Número de células Zif-268+ nas áreas VTA, NAcc core, NAcc shell, CeA, BLA, CA1, IL de 

animais expostos a enriquecimento ambiental de curto e médio prazo. 

Nº de células Zif-268+ normalizado pelo grupo Ctr 

Áreas Ctr EA2 EA4 

VTA 1,00 ± 0,13 (n=7) 0,58 ± 0,04* (n=7) 0,95 ± 0,14 (n=7) 

NAcc Core 1,00 ± 0,07 (n=7) 1,26 ± 0,04* (n=7) 1,34 ± 0,03* (n=7) 

NAcc Shell 1,00 ± 0,05 (n=7) 1,06 ± 0,03 (n=7) 1,22 ± 0,05* (n=7) 

CeA 1,00 ± 0,01 (n=7) 0,66 ± 0,06* (n=7) 0,75 ± 0,05* (n=7) 

BLA 1,00 ± 0,02 (n=7) 0,83 ± 0,08 (n=7) 0,75 ± 0,05* (n=7) 

CA1 1,00 ± 0,03 (n=7) 1,23 ± 0,06* (n=7) 1,25 ± 0,07* (n=7) 

IL 1,00 ± 0,08 (n=7) 1,07 ± 0,08 (n=7) 0,91 ± 0,11 (n=7) 
Os valores são expressos como média e E.P.M. *p < 0,05 quando comparado ao grupo controle. 

(ANOVA de uma via, seguido pelo pós-teste de Tukey; Ctr-Controle, EA2-Enriquecimento ambiental 

de duas semanas, EA4-Enriquecimento ambiental de quatro semanas; VTA- área tegmentar ventral, 

NAcc core- núcleo Accumbens core, NAcc shell- - núcleo Accumbens shell, CeA- amígdala central, 

BLA- complexo basolateral da amígdala, CA1- área hipocampal CA1, IL-infralímbico). 
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Figura 79. Imagens representativas da marcação para Zif-268 em VTA, NAcc core, NAcc shell, CeA, 

BLA, CA1, IL de animais submetidos a enriquecimento ambiental de curto e médio prazo. Barra de 

escala: VTA-1000 µm; NAcc, CeA\BLA, CA1, IL- 500 µm. (Ctr-Controle, EA2-Enriquecimento 

ambiental de duas semanas, EA4-Enriquecimento ambiental de quatro semanas; VTA- área tegmentar 

ventral, NAcc core- núcleo Accumbens core, NAcc shell- - núcleo Accumbens shell, CeA- amígdala 

central, BLA- complexo basolateral da amígdala, CA1- área hipocampal CA1, IL-infralímbico). 
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5.2 Efeitos da modulação dopaminérgica no IL sobre a extinção do 

medo condicionado em ratos expostos a enriquecimento ambiental 

de curto prazo 

 

 

A comparação entre a média do tempo de congelamento de cada grupo na fase de 

habituação com o da primeira sessão de teste, a fase de evocação da memória aversiva, mostrou 

a eficácia do teste do MCC aos seis grupos [Teste T pareado; CtrS : t=33,08, p<0,001; CtrH: 

t=49,88, p<0,001; CtrA: t=12,32, p<0,001; EAS: t=10,97, p<0,001; EAH: t=16,72, p<0,001; 

EAA: t=9,12, p<0,001), provando que houve a formação da memória associativa entre o 

estímulo não condicionado (choque elétrico) e o estímulo condicionado (contexto).  

Para identificar os efeitos da modulação dopaminérgica no IL do mPFC sobre a extinção 

do medo condicionado ao contexto de animais expostos a enriquecimento ambiental de curto 

prazo, analisamos o comportamento defensivo do tipo congelamento, de cada grupo, após a 

infusão de solução salina, haloperidol ou apomorfina, comparando a média do tempo de 

congelamento total da Sessão 1 (Treino da extinção) com a da Sessão 2 (Teste da extinção). 

A ANOVA de duas vias com medidas repetidas destacou interação significativa entre 

as variáveis [F (5, 66) = 2,81; p=0,023], porém nenhum efeito do tratamento [F (5,66) = 1,77; 

p= 0,131] e das sessões do MCC [F (1, 66) = 29,52; p < 0,001]. Por meio do pós-teste de Sidak, 

caracterizamos a extinção do medo condicionado, revelando que o grupo enriquecimento 

ambiental salina (EAS) exibiu redução no tempo de congelamento na segunda sessão [p = 

0,001] comparado ao tempo apresentado na primeira sessão; e os demais grupos não 

manifestaram alterações significativas [p > 0,05] (Figura 20).  

Utilizando o teste para múltiplas comparações de Tukey, avaliamos as diferenças entre 

os grupos dentro de cada sessão, e encontramos que na Sessão 1 não houve diferenças 

significativas; e na Sessão 2, o grupo EAS realizou um menor tempo de congelamento quando 

comparado ao S [p=0,049] e ao EAH [p=0,030] (Figura 20). 
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Figura 20. Efeitos da modulação dopaminérgica (haloperidol e apomorfina) no IL sobre o tempo de 

congelamento de animais submetidos a enriquecimento ambiental de curto prazo (duas semanas), 

realizados nas Sessões 1 e 2 do teste do medo condicionado ao contexto. Os valores são expressos como 

média e E.P.M. *p < 0,05 quando comparado a primeira sessão do mesmo grupo; +p < 0,05. (ANOVA 

de duas vias com medidas repetidas, sessões do MCC x condições de moradia, seguido pelo pós-teste 

de Tukey e Sidak; S-Salina, H-Haloperidol, A-Apomorfina, EAS-Enriquecimento ambiental salina, 

EAH-Enriquecimento ambiental haloperidol, EAA-Enriquecimento ambiental apomorfina). 
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6 DISCUSSÕES 
 

 

O presente estudo objetivou analisar os efeitos do EA sobre o comportamento defensivo, 

a memória aversiva e os neurônios do sistema mesocorticolímbico de ratos Wistar adultos 

jovens. Nós mostramos que o EA alterau o comportamento defensivo dos animais no 

enfrentamento de situações aversivas não condicionadas, como em um ambiente novo e na 

presença de estímulos do tipo choque elétrico (Figuras 12-16). Além disso, quando 

previamente mantidos por duas semanas, os animais apresentam um favorecimento da extinção 

do medo condicionado ao contexto (Figuras 17). Também observamos que a exposição ao EA 

proporciona alterações na imunorreatividade para Zif-268 em áreas mesocorticolímbicas como 

aumento em CA1 do hipocampo e redução em CeA da amígdala; entretanto, apenas o EA de 

curta duração reduziu a imunorreatividade para Zif-268 em VTA (Tabela 2 e Figura 19). Além 

disso, observamos que o EA proporciona um aumento no padrão da expressão de TH em VTA 

e NAcc e que apenas o EA de curta duração altera a expressão dessa enzima em CA1 e no IL 

(Tabela 1 e Figura 18). Finalmente, a injeção de apomorfina, agonista dopaminérgico, e de 

haloperidol, antagonista dopaminérgico para receptores do tipo D2, no IL de animais 

submetidos ao EA por duas semanas, dificultou a extinção do medo condicionado ao contexto 

(Figuras 20).  

 A exposição de ratos a espaços novos, elevados, iluminados e fechados proporcionam 

estímulos de ameaça (com intensidade relativamente fraca), e por isso podem ser utilizados 

como modelos experimentais de medo e ansiedade não condicionados (LITVIN et al, 2008). 

Entretanto, quando os ratos são apresentados a ambientes contendo estímulos de choques 

recorrentes, eles apresentam comportamentos com elevado grau de aversividade, e essa tarefa 

pode ser utilizada como modelo animal de medo condicionado ao contexto (CURZON; 

RUSTAY; BROWMAN, 2009). O desempenho comportamental de ratos no primeiro dia de 

um teste reflete as estratégias de enfrentamento a uma novidade, e o contexto dos animais é um 

fator importante na determinação dessas estratégias (ARMARIO; GALVADA; MARTI, 1988; 

LIEBSCH et al., 1998; LITVIN et al, 2008). Sendo assim, o EA possui função importante na 

modulação das respostas comportamentais de animais submetidos a diferentes contextos 

(FISCHER et al, 2007; FISCHER, 2016). Além do mais, o tempo de exposição a um ambiente 

enriquecido parece ser um fator importante nas respostas comportamentais apresentadas pelos 

animais submetidos a estímulos aversivos (LEGER et al., 2015). 
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 No presente estudo, o EA de curto prazo reduziu a média do tempo de congelamento 

(Figura 12) e da duração do primeiro congelamento (Figura 13) dos animais durante o 

enfrentamento de um ambiente novo, enquanto o EA de médio prazo não gerou esses efeitos. 

Além disso, animais submetidos a EA de curta duração apresentaram uma menor latência para 

iniciar o primeiro movimento (Figura 13). Com isso, percebemos que o EA de curto prazo 

reduz a expressão da resposta defensiva não condicionada perante um novo contexto. Para os 

animais expostos a EA com duração de duas semanas, o novo contexto foi provavelmente 

percebido como ambiente de pouco impacto aversivo, resultando em estímulo de fraca 

competência emocional negativa, o que possivelmente os levou a realizar minimamente o 

congelamento e iniciar a atividade exploratória mais cedo. 

Em roedores, o congelamento é uma resposta defensiva com alto valor adaptativo e 

costuma ser desempenhada em diversas situações aversivas relacionadas a medo e ansiedade, 

que envolvam condicionamento ou não (VIANNA; LANDEIRA-FERNANDEZ; BRANDÃO, 

2001). De modo geral, estímulos ameaçadores potenciais ou distantes causam o aumento das 

respostas de alerta, vigilância e congelamento, e à medida que o predador se aproxima, ou 

aumenta a intensidade dos sinais que indicam sua presença, o comportamento de defesa se altera 

para um padrão de respostas caracterizado por um congelamento intenso seguido por 

comportamento de fuga ou luta (BLANCHARD; BLANCHARD, 1969).  

Situações nas quais os animais são colocados em um ambiente desconhecido sem 

possibilidade de fuga abordam o paradigma da exploração forçada. Nesse contexto, os animais 

frequentemente exibem comportamentos e alterações fisiológicas que sinalizam repostas 

emocionais à situações ameaçadoras como congelamento, defecação, aumento da frequência 

cardíaca e do nível plasmático de corticosteroide, considerados como índices de medo e 

ansiedade (LITVIN et al, 2008). 

O EA de médio prazo reduziu o número de deslocamentos (Figura 14), indicando uma 

redução da atividade locomotora espontânea e exploratória. Em estudos desenvolvidos por 

Amaral et al. (2008) e por Leger et al. (2015) foram observadas reduções na locomoção dos 

animais em ambientes novos, quando mantidos previamente em EA de médio prazo (quatro 

semanas). Amaral et al. (2008) sugerem que a redução nesse comportamento pode ser devido a 

uma rápida habituação. Em concordância, Zimmermann et al. (2001) colocam que o EA afeta 

a atividade exploratória primariamente por meio de seus efeitos na habituação à novidade e que 

esses efeitos dependem da complexidade do enriquecimento; entretanto, acrescente que tarefas 

aversivas podem obscurecer a expressão das diferenças dependentes do enriquecimento. 

Portanto, a diminuição na motivação para exploração apresentada pelo grupo EA4 pode estar 
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relacionada à percepção de um contexto de risco. O mecanismo subjacente ao controle da 

exploração é complexo e envolve aspectos cognitivos (por exemplo, aprendizado, memória) e 

motivacionais (por exemplo, busca por novidade) (ZIMMERMANN et al., 2001).  

Discussões sobre a questão da motivação por trás do comportamento exploratório em 

um ambiente novo sugerem que esses comportamentos envolvem conflito do tipo aproximação 

versus evitação; envolvendo um conflito entre a tendência dos roedores para explorar um 

ambiente novo, ou seja, a curiosidade e os benefícios que podem resultar dessa exploração, e 

os riscos e as propriedades aversivas inerentes ao ambiente (PELLOW et al., 1985).  

Outro resultado interessante mostrou que o EA de curto prazo favoreceu a realização de 

autolimpezas no enfrentamento de um ambiente novo (Figura 14). A autolimpeza (self-

grooming) é um comportamento espontâneo que ocorre em várias espécies animais, e que 

consiste em lamber e alisar os pelos do corpo visando o cuidado, a limpeza e a regulação da 

temperatura corporal (SPRUIJT; VAN HOOFF; GISPEN, 1992). Todavia, este é um 

comportamento complexo, muito rico etologicamente, e em quase todas espécies, ocorre em 

três contextos: como uma reação direta à estimulação ou contaminação periféricas; como uma 

reação de deslocamento (displacement behaviour) em situação de indecisão e conflito 

comportamental; e como uma reação a uma recente situação de ativação, despertar e estresse 

(KALUEFF; TUOHIMAA, 2005). Em roedores, o self-grooming tem um importante papel 

adaptativo ao estresse, sendo considerado uma forma de enfrentamento ao estresse (stress-

coping) (SPRUIJT; VAN HOOFF; GISPEN, 1992).  

O comportamento de autolimpeza induzido por novidade é conhecido por aumentar 

gradualmente com o decorrer do tempo (VAN ERP et al., 1994), sendo considerado como 

indicador da habituação ou redução de excitação (dearousal) em resposta à novidade 

(KOMOROWSKA; PISULA, 2003). Nesse sentido, possivelmente o EA de curto prazo facilita 

a habituação e acelera a redução da excitação em resposta à novidade. 

Na presente pesquisa, o EA também influenciou o comportamento defensivo dos 

animais frente a um estímulo aversivo presente no ambiente. O EA de curto prazo leva a uma 

menor expressão do medo não condicionado em resposta aos choques elétricos disparados no 

aparato, reduzindo o tempo de congelamento (Figura 15); adicionalmente, desenvolve a 

atividade locomotora e exploratória, identificadas pelo elevado comportamento de rearing 

(Figura 16), que também pode sugerir um baixo nível de ansiedade. Shilpa et al. (2017) 

mostrou que exposições diárias a EA, durante duas semanas, aumenta o número de 

levantamentos realizados pelos animais; contrariamente, estudos que envolvem EA com maior 
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duração, dois meses (RONZONI et al., 2016) ou 12 meses (DEL ARCO et al., 2007), mostram 

redução na realização dessa atividade. 

O levantamento (rearing) é considerado uma atividade espontânea, motora e 

exploratória, vertical (LACERDA, 2006), entretanto, existe uma importante discussão sobre a 

influência ou não da ansiedade neste fator (BOERNGEN-LACERDA; SOUZA-FORMIGONI, 

2000). Pawlak e Schwarting (2002) mostraram que animais que apresentam alta atividade 

exploratória vertical em campo aberto são mais responsivos à novidade (exploram mais objetos 

novos) e não apresentam alteração quanto à sensibilidade a psicoestimulantes, evidenciando 

separação entre busca por novidade e suscetibilidade ao abuso de drogas. Além disso, estudos 

mostram que animais classificados com baixos níveis de ansiedade apresentam maior 

comportamento de exploração (LANDGRAF; WIGGER, 2002; STEIMER; DRISCOLL, 

2005). Outro estudo mostrou que a busca por novidade e evitação de danos são parâmetros 

comportamentais independentes (RAY; HANSEN, 2004).  

Portanto, é possível que a maior da atividade motora e exploratória, evidenciada pelos 

levantamentos, em situação aversiva, resultante do EA com curta duração, seja indicativo de 

redução nas respostas relacionadas à ansiedade. 

A ciência destaca dois padrões principais de estilos de enfrentamento ou reação a 

condições estressantes. No caso de roedores, distingue-se o enfrentamento proativo e o reativo, 

que se referem a padrões de respostas alternativos em reação a desafios estáveis ao longo do 

tempo ou em várias situações (KOOLHAAS et al., 1999; COPENS; BOER; KOOLHAAS, 

2010). Os animais com um estilo proativo de enfrentamento são caracterizados por uma maior 

motivação a assumir riscos diante de perigos potenciais e buscar novidades (DAVID et al., 

2004; STEIMER; DRISCOLL, 2005). Comportamentos de busca por recompensa e exploração 

proporcionam vantagem evolutiva, ampliam o espectro de recompensas disponíveis e, portanto, 

melhoram as chances de sobrevivência, reprodução e propagação de genes (SCHULTZ, 2015). 

Nesse sentido, percebe-se que o EA de curta duração pode gerar importantes efeitos 

emocionais que alteram o comportamento motivado dos animais na presença do estímulo 

aversivo, reduzindo o comportamento de congelamento e fortalecendo o comportamento 

exploratório (Figura 15 e 16). Esses resultados sugerem que o EA de curto prazo altera o estilo 

de enfrentamento dos animais, tornando-os mais proativos. 

No enfrentamento de estímulos ambientais ou psicossociais ou ameaças; a estratégia 

reativa é direcionada a proteger o organismo das possíveis consequências da ameaça, e a 

proativa visa eliminar a fonte da ameaça, seja por fuga ou luta. Em roedores, o congelamento é 

considerado um exemplo de estratégia reativa e a tentativa de escapar ou a fuga, estratégia 
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proativa (STEIMER, 2011). Nesse estudo, enquanto os animais EA2 apresentaram redução no 

comportamento defensivo reativo (Figura 12, 15) e aumento da atividade exploratória (Figura 

14, 16), os animais que vivenciaram EA de média duração mostraram redução no 

comportamento proativo, com redução no número de tentativas de fuga e atividade exploratória 

(Figura 14), indicando um possível efeito da duração do EA sobre o perfil psicobiológico dos 

animais. 

 Steimer e Driscoll (2003) mostraram que ratos da linhagem Roman podem ser 

selecionados em animais de alta (RHA) ou baixa (RLA) evitação pelo bom ou mal desempenho 

no teste da esquiva ativa, sendo classificados com perfis psicobiológicos proativos e reativos, 

respectivamente. Segundo os referidos autores, os ratos RHA adotam estilos de enfrentamentos 

ativos, e são menos sensíveis ao estresse, adicionalmente mostram pouca ansiedade em 

situações novas e tendem a ser impulsivos e motivados pela busca de novidade e recompensas. 

Diferentes graus de aversão levam a efeitos específicos no self-grooming de roedores; a 

alta aversão leva a baixos ou muito baixos níveis de self-grooming (FERNÁNDEZ-TERUEL; 

ESTANISLAU, 2016). Nós observamos que os animais dos três grupos não realizaram 

autolimpeza durante o enfrentamento dos choques, fortalecendo o conhecimento sobre a relação 

indireta com situações de medo, nas quais intensa falta de controle sobre o estressor (estresse e 

ansiedade máximos) suprime a comportamento de autolimpeza (ESTANISLAU et al., 2013). 

A expressão do medo condicionado ao contexto foi avaliada em duas sessões 

consecutivas, após o condicionamento, com intervalos de 24 horas. Nós identificamos que os 

animais dos três grupos formaram a memória aversiva durante o condicionamento, pois houve 

aumento significativo no tempo de congelamento apresentado na sessão de evocação (Sessão 

1) quando comparado ao tempo apresentado na sessão de habituação (Figura 17). Além disso, 

os animais dos três grupos foram capazes de recuperar a memória de maneira semelhante, pois 

não houve diferença significativa nos tempos de congelamento expressos pelos grupos na 

Sessão 1 (Figura 17); entretanto, o grupo EA4 mostrou proporcionar efeito diferenciado na 

evocação da extinção do medo condicionado, pois os animais mostraram uma elevada 

recuperação da memória aversiva, identificada pelo elevado tempo de congelamento 

apresentado na Sessão 2 comparado ao desempenhado pelos animais controle e pelos 

submetidos a EA de curto prazo (Figura 17).  

O congelamento pode surgir em resposta ao medo condicionado e pode durar de 

segundos a minutos, dependendo da intensidade do estímulo aversivo, do número de 

apresentações e do grau de aprendizado alcançado (CURZON; RUSTAY; BROWMAN, 2009). 

Apesar dos ratos reagirem inicialmente com comportamento de congelamento a estímulos 



57 

condicionados associados a choque elétrico, eles podem, com treino, aprender a controlar sua 

resposta de medo a exposição ao EC e, portanto, reduzir as consequências aversivas; com isso, 

enfrentamento de situações aversivas pode ser estudado em animais por meio da avaliação das 

maneiras com que os animais lidam com estímulos de medo.   (AMORAPANTH; LEDOUX; 

NADER, 2000). 

Nesse estudo, nós identificamos efeitos diferenciados gerados pelos dois protocolos de 

EA, quando foi avaliado o processo de extinção do medo condicionado; uma vez que o EA de 

curto prazo facilitou a extinção, reduzindo significativamente a expressão do congelamento 

condicionado na segunda sessão, enquanto que, o EA de médio prazo, semelhante ao grupo 

controle, não manifestou essa redução (Figura 17). Nesse caso, o EA de curta duração facilitou 

o enfrentamento do medo condicionado, favorecendo a sua extinção (Figura 17). 

A persistência de memórias de experiências perturbadoras possui valor adaptativo, pois 

aumenta a probabilidade de recordação de informações acerca de eventos alertadores ou 

traumáticos em momentos em que tais memórias podem ser decisivas para a sobrevivência, por 

outro lado, a flexibilidade da memória por meio de várias formas de esquecimento e distorção 

permite que o encéfalo se adapte ao ambiente físico e social (KANDEL et al.,2014). Uma 

dificuldade característica de muitos distúrbios psicológicos, como transtornos de ansiedade e 

depressão, é a interpretação cognitiva inadequada de situações e eventos (PHELPS; LEDOUX, 

2005). 

 Portanto, o EA de curto prazo trouxe benefícios emocionais, favorecendo o 

enfrentamento de situações aversivas, desde as mais leves (ambiente novo) até as mais fortes, 

como na presença de choques elétricos ou após o condicionamento a esse estímulo, e acelerando 

o processo de extinção do medo condicionado. E, curiosamente, o EA de médio prazo não gerou 

o mesmo efeito nesse âmbito emocional dos animais. Uma pesquisa identificou que o EA por 

três semanas gerou efeitos emocionais do tipo ansiolítico e melhorou o desempenho no teste da 

esquiva passiva (memória aversiva), entretanto, um EA com cinco semanas de duração não 

proporcionou esses efeitos, apesar de ambos beneficiarem a memória de reconhecimento de 

objetos (LEGER et al, 2015), mostrando efeitos emocionais benéficos apenas nos animais que 

passaram pelo tratamento de menor duração. 

Coppens; Boer e Koolhaas (2010) afirmam que variações no enfrentamento (coping) 

estão relacionadas com diferentes níveis de dopamina no sistema mesocorticolímbico, portanto, 

possivelmente, o EA em sua fase inicial (EA de curto prazo) gere alterações na liberação ou 

sensibilidade à dopamina na via mesocorticolímbica. Nesse estudo, observamos que o EA, 

independentemente de sua duração, aumentou a expressão de TH em VTA e NAcc core, 
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enquanto, apenas o EA de média duração aumentou em NAcc shell e somente o EA com 

duração de duas semanas aumentou no IL e reduziu em CA1 (Tabela 1 e Figura 18).  

Aumann, Tomas e Horne (2013) mostraram que EA leva a aumento no número de 

neurônios TH+ na SN e VTA de ratos, e afirmam que o número de neurônios dopaminérgicos 

no cérebro de ratos adultos não é fixo, pois pode mudar dependendo do ambiente ou interações 

comportamentais. Segundo os autores, de acordo com aferências que trazem informações sobre 

o ambiente e estados comportamentais dos animais, neurônios mesencefálicos (VTA e SN) 

podem mudar seu fenótipo entre dopaminérgicos e não dopaminérgicos. Os autores ainda 

propõem que este também pode ser um mecanismo subjacente aos benefícios relatados quanto 

às terapias comportamentais cognitivas (TCC) sobre doenças e distúrbios (ou seus sintomas) 

associados aos desequilíbrios de DA do mesencéfalo (por exemplo, doença de Parkinson, 

síndrome de Tourette, transtorno obsessivo compulsivo, distúrbio de hiperatividade e déficit de 

atenção, depressão, Esquizofrenia e toxicodependência). 

Como mostrado nesta pesquisa, o aumento no número de neurônios dopaminérgicos em 

VTA dependente de EA acontece seja após uma curta duração da exposição a esse tratamento 

ou uma média. Portanto, as diferenças identificadas entre esses grupos podem estar relacionadas 

às diferenças nas projeções desta área para outras áreas do sistema mesocorticolímbico, como 

identificamos alterações na expressão de TH no IL e CA1 de animais que passaram por duas 

semanas de EA, e em NAcc shell dos que foram expostos por quatro semanas.  

Alvarsson et al. (2016) propõem que os prejuízos na memória emocional de ratos com 

redução de neurônios TH+ em VTA, se dá provavelmente pela redução das projeções desta área 

para áreas do sistema límbico (amígdala, hipocampo, córtex pré-frontal) que são relacionadas 

com a formação e evocação de memórias implícitas. Nesse sentido, o comportamento 

apresentado pelos animais do grupo EA2, com redução na expressão do medo condicionado, 

aumento da atividade exploratória e favorecimento da extinção da memória aversiva, 

possivelmente está relacionado com o aumento das projeções TH+ no IL. Sabemos que o IL é 

responsável pela aprendizagem inibitória em situação de medo, sendo importante para a 

consolidação e recuperação da extinção do medo (QUIRK; MUELLER, 2008), além disso, no 

córtex pré-frontal, a atividade da dopamina é importante para a memória de trabalho 

(VINCENT; KHAN; BENES, 1995). 

Quinn et al. (2008) identificou que as contribuições feitas pelo mPFC e o hipocampo 

dorsal estão inversamente relacionadas quanto a respostas de medo condicionado, de maneira 

que, enquanto o HPC participa da modulação das lembranças recentes de medo, o mPFC, atua 

nas memórias remotas de medo condicionado ao contexto, fortalecendo a teoria de que esta 
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segunda área atua no armazenamento e evocação de memória de longo prazo. Essa informação 

possivelmente justifica a redução na expressão de TH nas projeções dopaminérgicas em CA1 

do HPC dorsal dos animais que passaram por EA com duração de duas semanas, já que esses 

animais extinguem mais facilmente memórias de medo.  

Lisman e Grace (2008) propõem que o hipocampo e os neurônios dopaminérgicos de 

VTA formam um loop funcional, sendo que a ativação dessa via inicia quando o hipocampo 

(mais especificamente CA1 dorsal) detecta uma nova informação do ambiente que não está 

armazenada em sua memória de longo prazo. Esse sinal de novidade é enviado através do 

subiculum, accumbens e ventral pálido para VTA, contribuindo (juntamente a informações de 

saliência e resultados) para a ativação dependente de novidade das células nessa área; em 

seguida, VTA reage com a liberação de dopamina no hipocampo, modulando a LTP e o 

aprendizado, participando da regulação da memória de longo prazo (LISMAN; GRACE, 2008). 

Estudos mostram que a LTP em CA1 é fortemente influenciada pela dopamina (BACH et al., 

1999; FREY; HUANG; KANDEL, 1993; HUANG; KANDEL, 1995). Portanto, 

provavelmente, nos animais do grupo EA2, a liberação de dopamina em CA1 estava reduzida 

para ratificar a falta de novidade e pouca saliência dos estímulos na sessão teste da extinção do 

medo condicionado.  

Em contrapartida, como comentado anteriormente, o tratamento com EA de média 

duração levou a aumento na expressão de TH no NAcc shell, e o enriquecimento ambiental, 

independentemente da duração, aumenta no NAcc core. Receptores D1 e D2 do NAcc shell 

medial participam da modulação dos comportamentos defensivos; Richard e Berrige (2011) 

identificaram que na presença de antagonista de receptor AMPA, o bloqueio dos receptores D1 

e D2, na mesma região, interrompe os comportamentos defensivos do tipo congelamento. 

Portanto, a liberação aumentada de dopamina na porção shell do núcleo accumbens em animais 

que vivenciaram quatro semanas de EA, pode estar relacionada com a reduzida expressão da 

memória de extinção do medo condicionado, ou seja, com o elevado tempo de congelamento 

apresentado na sessão teste da extinção. Reforçando essa compreensão, Badrinarayan et al. 

(2012) identificaram que a liberação de dopamina aumenta no NAcc shell durante a evocação 

do medo, pela apresentação do EC.  

Contudo, a transmissão dopaminérgica nas porções core e shell exercem papéis 

diferenciados na expressão de uma resposta emocional condicionada (PEZZE et al., 2001). 

Abraham, Neve e Lattal (2014) afirmam que a transmissão de dopamina no NAcc core é 

importante para codificar a saliência geral dos estímulos ambientais e a atividade no NAcc shell 

codifica previsões específicas de resultados para orientar o comportamento motivado, e nesse 



60 

estudo, os dois protocolos de EA foram capazes desenvolver a transmissão dopaminérgica no 

NAcc core para intensificar avaliação da saliência geral dos estímulos ambientais durante o 

teste do medo condicionado ao contexto, entretanto, o EA de média duração aumentou a 

transmissão dopaminérgica no NAcc shell para favorecer a previsão de resultados para 

direcionar o comportamento, possivelmente, influenciando para o aumento do comportamento 

defensivo relacionado ao medo aprendido. 

Resultado semelhante também foi identificado quanto aos estudos sobre a expressão de 

Zif-268 no núcleo Accumbens, pois os dois protocolos de EA aumentaram a expressão dessa 

proteína no NAcc core; enquanto, somente o EA com duração de quatro semanas gerou 

aumento no NAcc shell, fortalecendo a discussão anterior (Tabela 2 e Figura 19). 

Ainda sobre os estudos acerca da expressão de Zif-268 na via mesocorticolímbica, nesta 

pesquisa, encontramos que o EA, de curta ou média duração, reduziu essa atividade relacionada 

a mecanismos plásticos no núcleo central da amígdala e aumentou na região CA1 do 

hipocampo; além disso, o grupo EA4 mostrou redução dessa atividade em BLA e o grupo EA2 

apresentou redução em VTA (Tabela 2 e Figura 19). 

O aumento da expressão de Zif-268 em CA1 dorsal reforça os resultados de pesquisas 

que mostram que o EA, com diversos protocolos, promove a plasticidade no hipocampo, por 

proporcionar um aumento nos níveis de neurotrofinas (ICKES et al, 2000; ROSSI et al, 2006), 

na proliferação celular (KEMPERMANN; KUHN; GAGE, 1997; FAHERTY; KERLEYA; 

SMEYNE, 2003), nas ramificações dendríticas e na sinaptogênese (FAHERTY; KERLEYA; 

SMEYNE, 2003; MOSER; TROMMALD; ANDERSEN, 1994), sendo, essas alterações, 

provavelmente, responsáveis pelos efeitos do ambiente enriquecido sobre a memória e 

aprendizagem (HIRASE; SHINOHARA, 2014; MOHAMMED et al, 2002; VAN PRAAG; 

KEMPERMANN; GAGE, 2000). Toscano, Mcglothan e Guilarte (2006) identificaram que 

níveis aumentados de Zif-268 no hipocampo de animais submetidos a EA estão relacionados a 

melhora na memória espacial exibida por esses animais. Menezes et al. (2015) apresentou que 

uma breve exposição a um novo ambiente pode aumentar a extinção do medo no 

condicionamento contextual e na esquiva inibitória, e que provavelmente ocorre por meio de 

um processo dependente de síntese proteica no hipocampo.  

Apenas o tratamento de curta duração reduziu o número de neurônios expressando Zif-

268 em VTA, e esse resultado pode respaldar o comportamento apresentado pelos animais, pois 

considerando que essa área codifica o erro de previsão, ou seja, sinais de discrepância entre os 

resultados esperados e os estímulos reais, e que esse grupo tem o favorecimento da extinção da 

memória de medo, provavelmente, na sessão teste da extinção, o EC não sinaliza discrepância. 
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Mileykovskiy e Morales (2011) colocam que a sinalização inicial de experiências aversivas 

requer ação coordenada em subpopulações de neurônios da VTA, contudo, após a formação da 

memória de extinção, a apresentação do EC, que previamente causava medo devido à 

associação, já não induz a inibição e/ou ativação de tais neurônios dopaminérgicos, e 

provavelmente outras regiões cerebrais mantêm o armazenamento a longo prazo dessas 

experiências. 

Uma importante área que participa da formação e expressão da aprendizagem 

associativa, é a amígdala, que pode ter sua atividade neuronal induzida por eventos aversivos 

ou de recompensa, levando a alterações plásticas na sua própria estrutura e em outros lugares 

que se acredita serem subjacentes à formação de memória de longo prazo (MCGAUGH, 2004; 

MCGAUGH, 2005; CHAVEZ; MCGAUGH; WEINBERGER, 2013; MCGAUGH, 2013). 

Curiosamente, os dois protocolos de EA levaram a redução da expressão de Zif-268 no núcleo 

central da amígdala. O CeA é uma região considerada importante para o enfrentamento de 

situações aversivas, pois esta codifica estados de atenção e afetivos gerais que podem alterar o 

comportamento motivado (MOUSTAFA et al., 2013). Essa redução na expressão de Zif-268 

pelo CeA nos animais que vivenciaram EA pode estar relacionada ao aumento na expressão 

evidenciada em CA1 dorsal, pois sabemos que há uma importante interação entre o hipocampo 

e a amígdala no processamento de situações de recompensa ou aversivas, pois o hipocampo é 

uma estrutura crítica para o processamento de informações contextuais, atuando na modulação 

das respostas amigdalares (CANTERAS; SWANSON, 1992; ORSINI et al., 2011; para revisão 

PITKÄNEN et al., 2000; MURRAY, 2007).  

Ademais, o EA com duração de quatro semanas reduziu a expressão de Zif-268 também 

no BLA. Hikind e Mauron (2008) mostraram que o bloqueio dopaminérgico no BLA interfere 

na aquisição da extinção do medo, possivelmente, porque essa área processa a relação entre 

estímulos sensoriais tanto com estímulos aversivos (MOUSTAFA et al., 2013) como também 

com recompensadores (para revisão MURRAY, 2007), e considerando que a memória de 

extinção do medo pode ser considerada como um estímulo de recompensa já que o estímulo 

aversivo esperado não está presente (BRISCHOUX et al., 2009; ABRAHAM; NEVE; 

LATTAL, 2014), nesse caso, essa redução na ativação de mecanismos relacionados à 

plasticidade em BLA pode também ser uma alteração neurobiológica relacionada com a 

diferença comportamental desse grupo.  

Possivelmente, a perduração do EA (EA por quatro semanas) resulta em tolerância aos 

estímulos emocionalmente competentes do EA, considerando que este tratamento pode gerar 

estímulos de recompensas, já que, como discutido por Burman et al. (2008), o EA proporciona 
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bem-estar. O bem-estar é definido como um estado afetivo, transitório, resultante do balanço 

positivo entre as experiências positivas (recompensa, satisfação) e negativas (estresse), que 

resulta da ação combinada dos sistemas opioide e dopaminérgico mesocorticolímbico, e que 

reflete na capacidade de enfrentamento do animal, e é influenciado por experiências anteriores 

(SPRUIJT; BOS; PIJLMAN, 2001). Atualmente, é amplamente aceito que o bom bem-estar 

não é simplesmente a ausência de experiências negativas, mas é, principalmente, a presença de 

experiências positivas, como o prazer; nesse sentido, tem sido discutido estratégias úteis para 

melhorar experiências positivas dos animais de laboratório, como o enriquecimento físico, 

social e cognitivo (BOISSY et al., 2007). Portanto, possivelmente, o EA gera experiências de 

valor emocionalmente positivo que resultam em um bom bem-estar e beneficiam a capacidade 

de enfrentamento do animal. 

Esse favorecimento da capacidade de enfrentamento do animal pode ser resultante do 

fenômeno da memória congruente com o humor, que é uma tendência para codificar ou recordar 

materiais com a valência afetiva consistente com o estado de humor (WITTEKIND et al.; 2014). 

Um indivíduo que se encontra em um estado de alegria codifica e/ou recupera mais facilmente, 

e em maior número, as informações que contenham um afeto positivo, dificultando a 

codificação e/ou recuperação de informações negativas (LEWIS et al., 2005).  

Sabemos que as emoções em seres humanos alteram o processamento cognitivo gerando 

viés em três categorias: atenção, memória e julgamento, entretanto, a relação entre as emoções 

e esses componentes cognitivos em animais ainda está sendo delineada (PAUL; HARDING; 

MENDL, 2005). Em roedores, a resposta de sobressalto induzida pela exposição a um evento 

súbito tende a ocorrer mais rapidamente, e com maior amplitude, em estados emocionais 

negativos (LANG; STAUDINGER; CARSTENSEN, 1998). Ratos alojados em condições 

concebidas para induzir um humor negativo persistente estão menos prontos para responder a 

um estímulo que sinaliza a entrega de uma recompensa (HARDING; PAUL; MENDL, 2004). 

Possivelmente, esses animais, que foram induzidos ao humor negativo persistente, exibem 

alteração não só no aspecto atenção e memória, mas também no julgamento acerca de situações 

de recompensa, já que apresentam um comportamento antecipatório reduzido diante da 

apresentação de um estímulo condicionado à recompensa e a chegada dessa recompensa (VON 

FRIJTAG et al., 2000). 

Entretanto, mudanças constantes na sensibilidade à recompensa ou a um estímulo 

aversivo acontecem para que o organismo mantenha o controle sobre o comportamento 

motivado. Tolerância e sensibilização constituem mecanismos adaptativos, que permitem ao 

organismo reduzir sua reatividade em caso de recompensa abundantemente presente ou, 
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inversamente, aumentar a atenção para obter recompensa na sua falta (SPRUIJT; BOS; 

PIJLMAN, 2001). Assim, apesar de que estímulos compensatórios proporcionem benefícios, 

pode ocorrer uma tolerância a este estímulo, para evitar o excesso de busca e que, porventura, 

o benefício se torne malefício. Nesse sentido, provavelmente, no caso do EA com duração de 

quatro semanas tenha ocorrido tolerância ao efeito compensatório proporcionado pelo EA, 

reduzindo os efeitos emocionalmente positivos e, portanto, diminuindo os benefícios sobre a 

forma de enfrentamento do animal. É possível que após duas semanas de EA, esse tratamento 

continua promovendo os estímulos cognitivos propostos com a diversidade de objetos, cores e 

texturas, entretanto, os estímulos emocionalmente competentes sejam reduzidos, resultando em 

menores efeitos sobre a satisfação. 

 Baseados nos dados apresentados no primeiro experimento do presente estudo, 

resolvemos avaliar os efeitos da modulação dopaminérgica no IL do mPFC sobre a extinção do 

medo condicionado ao contexto de animais submetidos a enriquecimento ambiental de com 

duração de duas semanas. A escolha do protocolo de EA de duas semanas foi baseada nos dados 

apresentados por esse grupo, quando observamos uma redução na expressão do medo 

condicionado no teste da extinção, mostrando um melhor enfrentamento de situações aversiva. 

Portanto, no segundo experimento, analisamos a extinção da memória de medo condicionado, 

de animais tratados intra-IL com solução salina, haloperidol ou apomorfina, submetidos ou não 

a EA, comparando-se a média do tempo de realização de congelamento na Sessão 1 com a 

Sessão 2, na tarefa de medo condicionado ao contexto. 

 A compreensão dos efeitos da modulação dopaminérgica tem importante relevância 

especialmente devido ao seu conhecido envolvimento em distúrbios neurológicos e 

psiquiátricos, como os distúrbios de ansiedade. A liberação de dopamina acontece de forma 

peculiar e complexa, podendo ser fásica ou tônica, e alterações nessa liberação apresenta papéis 

funcionais importantes (GU et al., 2016; NASSER et al., 2017). Um equilíbrio anormal da 

liberação de DA, especialmente no PFC, pode desempenhar um papel significativo na 

fisiopatologia de distúrbios psiquiátricos, como esquizofrenia e depressão (GOTO; OTANI; 

GRACE, 2007). 

Sabe-se que a via dopaminérgica está diretamente relacionada com os mecanismos de 

formação, evocação e extinção de memórias. Abraham, Neve e Lattal (2014) sugerem que 

processos relacionados à recompensa podem impulsionar a aprendizagem de contingências de 

extinção do medo. Lammel et al. (2011) mostra, que neurônios dopaminérgicos da porção 

ventromedial posterior da VTA, que se projetam para o córtex pré-frontal, respondem a 

estímulos aversivos. O IL exerce um controle bidirecional sobre neurônios dopaminérgicos da 
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VTA, e a ativação ou inativação do IL atenua ou ativa, respectivamente, a atividade da 

população de neurônios dopaminérgicos (PATTON; BIZUP; GRACE, 2013). O PFC expressa 

receptores dopaminérgicos do tipo D1 e D2, e a atividade da dopamina nessa área atua na 

memória de trabalho, na expressão do medo condicionado (pré-límbico) e na extinção do medo 

(infralímbico) (VINCENT; KHAN; BENES, 1995).  

O haloperidol é um antagonista dopaminérgico para receptores D2 (NELSON et al., 

2011; FOLWEILER et al., 2017), enquanto a apomorfina é um agonista dopaminérgico para 

receptores D1 e D2 (JASKIW; WEINBERGER; CRAWLEY, 1991; HOFFMANN et al., 2009). 

No presente estudo, nem o EA e nem a infusão de haloperidol ou apomorfina foi capaz de alterar 

a evocação do medo condicionado, identificado pelo tempo de congelamento semelhante entre 

os grupos na primeira sessão (Figura 20). Portanto, podemos dizer que a infusão intra-IL dos 

agentes dopaminérgicos imediatamente antes da sessão de evocação do medo (Sessão 1), 

também considerada como treino da extinção pois será formada a memória de extinção, não 

interferiu na aquisição dessa memória de extinção do medo (Figura 20). Entretanto, foi capaz 

de alterar a evocação da extinção do medo condicionado (Sessões 2) (Figura 20).  

 Esse resultado é esperado já que as pesquisas mostram que na região IL, os receptores 

dopaminérgicos do tipo D1 e D2 são necessários para a consolidação da extinção do medo, mas 

não para a evocação do medo condicionado ou aquisição da memória de extinção do medo 

(HIKIND; MAROUN, 2008; MUELLER; BRAVO-RIVERA; QUIRK, 2010). Hikind e 

Maroun (2008) mostram que a infusão de antagonista de receptores do tipo D1 no IL 

imediatamente antes da sessão treino da extinção (ou evocação do medo) não interfere na 

evocação do medo condicionado/aquisição da extinção do medo, mas interfere na consolidação 

da extinção do medo, alterando a evocação da extinção do medo. Adicionalmente, Mueller, 

Bravo-Rivera e Quirk (2010) infundiram antagonista de receptores do tipo D2 no IL 

imediatamente antes da sessão treino da extinção (ou evocação do medo) e também 

identificaram efeitos apenas na recuperação da extinção do medo, mas não na sua aquisição ou 

na evocação do medo condicionado. 

O IL está envolvido mais diretamente na aprendizagem inibitória que se desenvolve 

durante a extinção, portanto, é importante para a consolidação e recuperação da extinção do 

medo (QUIRK; MUELLER, 2008). Por meio de microdiálise, foi identificado que a liberação 

de dopamina no IL do mPFC aumenta durante e após a evocação do medo condicionado/treino 

da extinção do medo condicionado (HUGUES; GARCIA; LENA, 2007). Considerando as 

pesquisas supracitadas, possivelmente, esse aumento na liberação de dopamina, nessa região, 

está relacionado com a consolidação da memória de extinção, e em concordância, Espejo (2003) 
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mostra que a depleção de dopamina no mPFC prejudica a retenção da extinção do medo 

condicionado, aumentando a expressão do congelamento condicionado. 

Na presente pesquisa, para os animais que não receberam estímulos ambientais, a 

quantidade infundida de apomorfina, agonista dopaminérgico, e de haloperidol, antagonista 

dopaminérgico para receptores D2, não gerou efeitos significativos sobre o parâmetro tempo 

de congelamento, não alterando também o processo de extinção do medo condicionado, ou seja, 

os animais não apresentaram modificação significativa na expressão do medo aprendido na 

Sessão 2 (Figura 20). 

Por outro lado, nos animais submetidos ao EA, o haloperidol e a apomorfina 

dificultaram a extinção do medo aprendido, pois aumentaram a expressão do congelamento 

condicionado na sessão teste da extinção (Sessão 2) (Figura 20). Ademais, os dois agentes 

dopaminérgicos alteraram o processo de extinção do medo condicionado dos animais 

submetidos a EA, mostrando dificultar esse processo, que deveria apresentar redução 

significativa no tempo de congelamento na Sessão 2 (Figura 20).  

 O efeito gerado pelo haloperidol, bloqueador D2, nos animais submetidos a EA foi 

semelhante ao resultado apresentado em uma pesquisa na qual foi infundido raclopride, também 

antagonista de receptor D2, no IL e sistemicamente, pois prejudicou a extinção do medo 

condicionado (MUELLER; BRAVO-RIVERA; QUIRK, 2010). Esse resultado também 

corroborou um estudo que administrou haloperidol intracerebroventricular e sistemicamente, e 

prejudicou a extinção do medo (HOLTZMANN-ASSIF, LAURENT; WESTBROOK, 2010). 

Em outro estudo, foi identificada melhoria na extinção do medo com um antagonista dos 

receptores D2, sulpirida, mas foi administrado sistemicamente (PONNUSAMY; NISSIM; 

BARAD, 2005). Como colocam Mueller, Bravo-Rivera e Quirk (2010), divergências de 

resultados podem surgir em decorrência das diferenças entre as vias de administração das 

drogas, entre o grau de afinidade dos antagonistas com o receptor D2 e ainda, entre a 

distribuição dos receptores ou os diferentes protocolos de apresentação do EC utilizados nos 

experimentos.  

 Além disso, fortalecendo o nosso resultado, o bloqueio de receptores D4, que pertence 

ao grupo de receptores do tipo D2, no IL, imediatamente antes do treino da extinção, prejudica 

a consolidação da extinção do medo sem afetar a aquisição da extinção (PFEIFFER; FENDT, 

2006). 

 Nos animais submetidos a EA, a estimulação dopaminérgica com apomorfina também 

dificultou a consolidação da extinção, aumentando a expressão do medo na sessão teste da 

extinção. Provavelmente, a relação entre a recuperação da memória de extinção e a estimulação 
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dos receptores de DA no IL reflita uma função em forma de “U” invertido; de maneira que, a 

expressão normal da extinção do medo condicionado requer um nível ótimo de atividade de 

dopamina no IL, semelhante a relação entre a expressão de medo condicionado e estimulação 

dos receptores de DA no mPFC discutida por Pezze, Bast e Feldon (2003). Também foi 

previamente sugerido que a memória de trabalho exige um nível ótimo de estimulação dos 

receptores de DA no mPFC, pois infusões de antagonistas e agonistas podem prejudicar a 

memória de trabalho (SAWAGUCHI; GOLDMAN-RAKIC, 1991; WILLIAMS; GOLDMAN-

RAKIC, 1995; GOLDMAN-RAKIC; MULY III; WILLIAMS, 2000) 

A diferença nos efeitos causados pelos agentes dopaminérgicos infundidos no IL de 

animais expostos a EA e não expostos a esse tratamento confirma que o EA proporciona 

alterações na região IL. Zhu et al.  (2007) identificaram que EA resulta em uma menor 

expressão de DAT (transportador de dopamina) da superfície celular no mPFC e uma 

diminuição da função do DAT. Essas alterações podem favorecer a permanência da dopamina 

na fenda sináptica, e com a infusão de apomorfina alteraria para um nível prejudicial o nível de 

dopamina, que antes estaria ótimo para favorecer a recuperação da memória de extinção do 

medo.  

Kim et al. (2015) mostraram que o EA aumentou significativamente as funções 

comportamentais dos camundongos e reduziu significativamente os valores de ligação do DAT 

no estriado, identificado por tomografia por emissão de pósitrons; e curiosamente, a 

administração de um inibidor de DAT em camundongos controles melhorou o desempenho 

comportamental (teste rotarod), tornando semelhante ao desempenho de animais EA, 

mostrando a relação da regulação descendente de DAT com os efeitos benefícios do tratamento 

com EA. Adicionalmente, tal pesquisa mostrou que o EA induz a internalização de DAT, que 

provavelmente é provocada pela fosforilação do DAT no estriado através de uma via mediada 

por PKC. 

Zhu et al.  (2007) também discutem que é possível que o EA leve a uma expressão ou 

função diferenciada dos receptores D2 no mPFC, pois estudos indicam que a estimulação dos 

receptores D2 aumenta a função DAT e a inibição desses receptores diminui a depuração de 

DA. Nesse caso, possivelmente, a infusão do haloperidol no IL diminuiu a depuração de DA, 

favorecendo a permanência da DA na fenda sináptica, gerando efeito semelhante ao efeito da 

apomorfina, alterando para um nível prejudicial o nível de dopamina que antes estaria ótimo, 

dificultando a extinção do medo condicionado.  

Thanos et al. (2016) revelaram que ratos com expressão normal ou mesmo reduzida do 

gene do receptor do tipo D2 e alojados em EA mostram aumentos significativos no tempo de 
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vida, com benefícios em aspectos como peso corporal e atividade locomotora; no entanto, ratos 

com deficiência em receptor do tipo D2 não manifestam os benefícios de um EA. Os autores 

acrescentam que o papel mediador do gene D2 é dependente do ambiente, e não é observado 

em ratos criados em condições padrões.  

Além das referidas diferenças na expressão e função do DAT no mPFC (ZHU et al., 

2007), o nosso estudo e o estudo de Aumann, Tomas e Horna (2013) identificaram que EA 

aumenta o número de neurônios TH+ em VTA, e essa alteração poderia resultar em níveis 

diferenciados de liberação de dopamina no IL, que com a infusão de agentes dopaminérgicos, 

resultaria em efeitos diferentes dos animais controles.  

 Vale ressaltar que Goto, Otani e Grace (2007) sinalizam que a natureza bidirecional das 

mudanças nos níveis de DA é importante para as funções normais das regiões cerebrais que 

recebem a inervação do DA, incluindo NAcc e PFC; e acrescentam que um equilíbrio anormal 

da liberação de DA, especialmente no PFC, pode desempenhar um papel significativo na 

fisiopatologia de distúrbios psiquiátricos. Nosso estudo colabora com a visão de que o mPFC e 

sua transmissão local de dopamina é essencial para as respostas emocionais normais; e após um 

EA de curto prazo ocorrem alterações nessa transmissão de DA na região IL que alteram essas 

respostas emocionais. Outro estudo mostra que EA reduz a reatividade da acetilcolina no PFC 

em resposta ao estresse (DEL ARCO et al., 2007), mostrando que a gama de alterações 

resultante do EA é bastante ampla, se tornando um rico campo para estudos. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

 No presente estudo, podemos concluir que o EA altera o comportamento defensivo e a 

memória emocional de ratos adultos jovens. Além disso, que a duração do EA interfere de 

maneira diferenciada, sendo duas semanas de tratamento com EA suficientes para causar 

alteração no enfrentamento de situações aversivas, por meio do favorecimento da extinção da 

memória de medo condicionado. Esse efeito possivelmente está relacionado com a transmissão 

dopaminérgica no infralímbico, pois como vimos a dose administrada de apomorfina e de 

haloperidol em animais controles não interferiu na extinção do medo, enquanto que, a mesma 

dose de apomorfina e de haloperidol, infundida em animais expostos a EA de duas semanas 

causa prejuízos na extinção do medo condicionado, também sugerindo que os efeitos normais 

da dopamina são dependentes de um nível ótimo de sua liberação nessa região. Além disso, 

essa vantagem no enfrentamento de situações aversivas, possivelmente, é resultado da 

combinação de efeitos das alterações na via mesocorticolímbica; como alteração da atividade 

relacionada a possíveis mecanismos plásticos em VTA, identificada pela redução da expressão 

de Zif-268, e efeitos das alterações na via dopaminérgica com modificações na expressão de 

TH em áreas como o IL (aumento) e CA1 (redução).  

Adicionalmente, sugerimos que os benefícios emocionais resultantes do bem-estar 

proporcionados pelo EA possam ser abolidos pela maior duração desse tratamento, devido ao 

já conhecido efeito de tolerância a recompensas duradouras ou abundantes. 

 Este estudo fornece ferramentas importantes para a compreensão das estratégias de 

enfrentamento e das diferenças individuais na vulnerabilidade aos transtornos de ansiedade e 

seus determinantes. A flexibilidade comportamental identificada neste estudo configura-se 

como uma forma de plasticidade que pode favorecer o enfrentamento ideal, permitindo a 

escolha da memória mais adequada para conduzir o comportamento, se a memória aversiva 

(condicionada) ou a memória de extinção (neutra) e, portanto, diminuir o risco de desenvolver 

patologias ou aumentar a resiliência, um fenômeno que certamente merece mais estudos. 
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