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RESUMO 

Avaliação comportamental e neurobiológica da memória no lagarto Tropidurus 
hispidus (Spix, 1825; Squamata: Tropiduridae), Luciano de Gois Santos, São 
Cristóvão, 2016. 

No grupo dos répteis, a capacidade de formar memórias é ainda muito discutida e 
dados neuroanatômicos têm sugerido a existência de homologias entre as áreas do 
hipocampo e amígdala de mamíferos e estruturas correlatas no telencéfalo de répteis. 
Contudo, existem poucas evidências funcionais dessas estruturas reptelianas para 
que forneçam suporte a essa proposta de homologia. Diante de tal conjuntura, esse 
trabalho teve como objetivo realizar uma avaliação comportamental e neurobiológica 
da memória em lagartos da espécie Tropidurus hispidus. Para isso foram utilizados 
50 lagartos machos adultos, que após 4 dias de acomodação, foram distribuídos em 
dois experimentos: o Experimento 1, de memória aversiva (n=40); e o Experimento 2, 
de memória espacial (n=10). No Experimento 1 os animais foram divididos em três 
grupos (Controle, n=8; Estímulo Neutro, n=16; Estímulo Aversivo, n=16).  O grupo 
controle não participou das etapas comportamentais, já o grupo Estímulo Neutro foi 
exposto a uma gaiola metálica vazia, enquanto o grupo Estímulo Aversivo foi exposto 
a um gato doméstico. Em seguida, todos os animais do grupo Controle e metade dos 
animais dos grupos Estímulo Neutro e Estímulo Aversivo tiveram seus cérebros 
perfundidos com paraformaldeido 4% para posterior análise. Os animais restantes dos 
grupos Estímulo Neutro e Estímulo Aversivo foram colocados de volta no terrário de 
acomodação e após 24 horas passaram por uma reexposição ao local da exibição dos 
estímulos, então também tiveram seus cérebros perfundidos com paraformaldeido 
4%. Após a fixação, todos os cérebros coletados foram submetidos a uma técnica de 
detecção imustotoquímica de Zif-268, uma proteína envolvida na mediação da 
plasticidade que ocorre durante a formação de memórias. Verificamos que, durante a 
exposição ao gato, os lagartos do grupo Estímulo Aversivo apresentaram um maior 
tempo de congelamento (p<0,001) e um menor número de deslocamentos iniciados 
(p<0,001) e de quadrantes visitados (p<0,001), quando comparados com o grupo 
Estímulo Neutro. Verificamos também que, durante a reexposição ao contexto 
aversivo, os animais do grupo Estímulo Aversivo apresentaram um maior tempo de 
congelamento (p<0,001) e um menor número de deslocamentos iniciados (p<0,001) 
e de quadrantes visitados (p<0,001), sugerindo assim que a exposição ao gato atuou 
adequadamente como um estímulo aversivo. Observou-se também um aumento do 
número de células Zif-268 positivas nas regiões do hipocampo reptiliano e na 
amígdala dos lagartos do grupo Estímulo Aversivo, durante a exposição ao gato 
(p=0,005 e p=0,039, respectivamente) e na reexposição ao contexto aversivo 
(p=0,001 e p=0,009, respectivamente). No experimento 2, os lagartos foram 
submetidos a uma adaptação do labirinto aquático de Morris, onde, 3 vezes por dia, 
durante 19 dias, os animais realizaram tentativas de encontrar uma plataforma 
submersa. Constatamos uma correlação negativa (p=0,012) do tempo para chegar à 
plataforma e o passar dos dias, indicando uma melhoria no desempenho dos lagartos 
na tarefa. Assim, o presente estudo forneceu indícios que machos de T. hispidus são 
capazes de formar memórias aversivas e espaciais, e que há um envolvimento do 
hipocampo e amígdala na memória. 

Palavras-chave: Memória Aversiva; Memória Espacial; Complexo Amigdaloide; 
Hipocampo; Répteis; Neurobiologia Evolutiva. 
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ABSTRACT 

Behavioral and neurobiological evaluation of memory in lizard Tropidurus 
hispidus (Spix, 1825; Squamata: Tropiduridae), Luciano de Gois Santos, São 
Cristóvão, 2016. 

In the group of reptiles, the ability to form memories is still much discussed and 
neuroanatomical data have suggested the existence of homologies between the areas 
of the hippocampus and amygdala of mammals and correlated structures of the 
telencephalon of reptiles. However, there is little functional evidence of these structures 
in reptiles to give support to this proposal homology. Faced with this situation, this 
study aimed to conduct a behavioral and neurobiological evaluation of memory in 
lizards species Tropidurus hispidus. For this, were used 50 lizards adult males, which 
after 4 days of accommodation were distributed in two experiments: the Experiment 1, 
aversive memory (n = 40); and the Experiment 2, spatial memory (n = 10). In 
Experiment 1, the animals were divided into three groups (Control, n = 8; Neutral 
Stimulus, n = 16; Aversive Stimulus, n = 16). The Control group did not participate in 
the behavioral steps, since the Neutral Stimulus group was exposed to an empty metal 
cage, while the Aversive Stimulus group was exposed to a domestic cat. Then all the 
animals in the Control group and half of the animals Neutral Stimulus and Stimulus 
Aversive groups had their brains perfused with paraformaldehyde 4% for subsequent 
analysis. The remaining animals of Neutral and Aversive Stimulus groups returned to 
the accommodation terrarium and, after 24 hours, passed by a rechallenge to local 
display of the stimulus, then also had their brains perfused with paraformaldehyde 4%. 
After fixation, brains were all collected subjected to a imustotoquímica detection 
technique the ZIF-268, a protein involved in mediating plasticity which occurs during 
memory formation. We found that during exposure to cat lizards of Aversive Stimulus 
group had a higher freezing time (p <0.001) and a smaller number of initiated 
movements (p <0.001) and visited quadrants (p <0.001) when compared with Neutral 
Stimulus group. Also found that during the re-exposure to aversive environment, the 
animals Aversive Stimulus group had a higher freezing time (p <0.001) and a smaller 
number of initiated movements (p <0.001) and visited quadrants (p <0.001), 
suggesting so that exposure to cat served adequately as an aversive stimulus. There 
was also an increase in the number of Zif-268 positive cells in regions of the reptilian 
hippocampus and amygdala lizards Stimulus Aversive group during exposure to cat (p 
= 0.005 and p = 0.039, respectively) and on re-exposure to aversive context (p = 0.001 
and p = 0.009, respectively). In experiment 2, lizards underwent an adaptation of the 
Morris water maze, where 3 times a day for 19 days, the animals had performed 
attempts to find a submerged platform. We found a negative correlation (p = 0.012) the 
time to reach the platform and over the days, indicating an improvement in the 
performance of lizards in the task. Thus, the present study provided evidence that 
males of T. hispidus are capable of forming aversive and spatial memories, and that 
there is an involvement of the hippocampus and amygdala in aversive memory. 

 

Keywords: Behavior Aversive; Spatial memory; Amygdaloid complex; Hippocampus; 
Reptile; Neurobiology Evolutive. 
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1 INTRODUÇÃO 

O funcionamento do sistema nervoso nos animais sempre despertou muito 

interesse nos estudiosos ao longo da história. Sem dúvida, grandes conquistas já 

foram realizadas, no entanto a maioria delas se restringem a estudos com mamíferos. 

Em diversos outros grupos de animais, compreender de modo específico as bases 

biológicas de processos encefálicos como a aprendizagem, a memória, o 

medo/ansiedade e diversos outros comportamentos, apresenta-se ainda como um 

grande desafio.  

Cada um dos diversos comportamentos existentes contém uma gama de 

elementos que se inter-relacionam, o que dificulta a compreensão plena dos 

mecanismos envolvidos. Com o esforço conjunto de etologistas, psicofisiologistas, 

fisiologistas e outros neurocientistas em buscar relacionar os comportamentos 

apresentados pelos animais baseados nos aspectos genéticos, moleculares e a 

fisiologia do sistema nervoso, tem-se demonstrado como o intercâmbio entre as bases 

comportamentais e as bases fisiológicas é indispensável. Essa interação é capaz de 

fornecer evidências para uma melhor compreensão das funções e da evolução de 

comportamentos e suas relações com áreas do sistema nervoso. 

Um dos produtos mais fascinantes da evolução biológica animal é a capacidade 

de formar, reter e evocar memórias. Diversos grupos utilizam processos mnemônicos 

durante o forrageamento, a preferência alimentar, a seleção de parceiros sexuais, 

seleção de habitat, localização espacial de abrigos, camuflagem, reconhecimento de 

predadores e em estratégias comportamentais de luta ou fuga. Tal habilidade oferece 

aos animais a vantagem adaptativa de utilizar uma experiência prévia para solucionar 

problemas cruciais a sua sobrevivência e reprodução. 

A memória tem se apresentado como uma capacidade intrínseca em diversos 

grupos do reino animal, sendo utilizada em vários contextos no decorrer das suas 

vidas. E, apesar das importantes e esclarecedoras descobertas que têm sido 

realizadas por estudos sobre a neurobiologia da memória, é válido salientar que a 

maioria desses trabalhos se restringe ao grupo dos mamíferos, sendo escassos os 

estudos comparativos a respeito de uma possível evolução de mecanismos 

mnemônicos.  



2 
 

Pesquisas com animais filogeneticamente menos derivados como os répteis, 

por apresentarem de forma geral uma configuração neural menos complexa 

comparadas aos mamíferos, podem ser uma alternativa interessante para a melhor 

compreensão de modificações neuroestruturais e fisiológicas, que ocorreram ao longo 

da evolução biológicas nos grupos de vertebrados. E assim, podem trazer luz a 

hipóteses de homologias entre áreas encefálicas de grupos diferentes e também 

contribuir significativamente com o conhecimento acerca das bases biológicas e 

evolutivas envolvidas no comportamento animal.  

Estudos que venham realizar uma análise das estratégias comportamentais e 

de aspectos moleculares relacionados aos componentes de aprendizagem, memória 

e comportamento em répteis, poderão contribuir com o conhecimento acerca das 

bases biológicas envolvidas no comportamento desse grupo de animais. Além disso, 

podem fornecer bases para o esclarecimento de aspectos evolutivos relacionados a 

comportamentos, processos de aprendizagem e formação de memória nos 

vertebrados. 

No presente trabalho, investigamos a formação e evocação de memórias 

espaciais e de memórias aversivas em lagartos machos da espécie Tropidurus 

hispidus por meio de avaliações de componentes comportamentais apresentados, 

assim como também por meio da quantificação, em diferentes áreas telencefálicas, 

de células marcadas com a proteína Zif-268, uma proteína envolvida na mediação da 

plasticidade que ocorre durante a formação de memórias. Nossa hipótese é que 

lagartos machos da espécie Tropidurus hispidus são capazes de formar memórias 

aversivas e memórias espaciais e que no hipocampo e na amígdala desses animais 

ocorre plasticidade neural durante a formação e evocação de memórias.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Medo e Ansiedade  

A ansiedade e o medo são comportamentos presentes em várias espécies de 

animais e têm como função sinalizar e preparar o organismo para situações de 

ameaça ou perigo (CARVALHO-NETO, 2009; GRAEFF, 1990). A resposta de 

congelamento é uma importante medida de medo. Por exemplo, ratos, em estudos 

em cativeiro, exibem nitidamente a resposta de congelamento na presença de um gato 

ou na presença de estímulos que indicam a existência deste animal, como o seu odor 

(GOMES, 2007; GRIFFITH, 1920). O movimento dos animais frente a um predador 

pode facilitar sua identificação e funcionar como um estímulo para o ataque; nessas 

condições uma resposta comportamental de imobilidade é muito benéfica para o 

organismo (EDELAAR et al., 2012; MICHELAN et al.,2006). Desse modo, o medo e a 

ansiedade são emoções que apresentam claro valor adaptativo, que têm suas origens 

nas reações de defesa que os animais exibem em resposta a situações de ameaça 

que podem comprometer sua integridade física ou sobrevivência (CARVALHO-NETO, 

2009).  

O medo e a ansiedade podem ser caracterizados diferenciadamente em 

relação aos estímulos e/ou situações que os desencadeiam. O medo surge diante de 

situações claras e evidentes de ameaça e perigo; enquanto a ansiedade seria uma 

antecipação dessa resposta, e seria desencadeada por situações onde o perigo é 

apenas potencial, vago e incerto (BLANCHARD et al., 1990). A ansiedade seria um 

conjunto de respostas comportamentais (aumento na vigília e na reatividade 

comportamental; esquiva e avaliação de risco) que protegem um indivíduo diante de 

uma situação potencialmente perigosa, e que estão relacionadas a alterações 

fisiológicas, como o aumento da atividade do sistema nervoso autonômico (ADAMEC 

et al., 2001; BELZUNG e GRIEBEL, 2001; LANG et al., 2000). Já o medo, seria uma 

resposta a um estímulo ou situação ameaçadora real, como a presença de um 

predador, e que apresenta comportamentos característicos como a luta ou fuga e o 

congelamento (BLANCHARD et al., 1993; BLANCHARD et al., 1997). 

A ansiedade de um indivíduo pode ser dividida em duas categorias: “ansiedade 

estado” e “ansiedade traço”. A “ansiedade estado” reflete as respostas de ansiedade 

aumentadas de um indivíduo em um momento particular, na presença de uma 
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situação provocadora; e a “ansiedade traço” seria a ansiedade constante através do 

tempo, como uma característica permanente do indivíduo (LISTER, 1990). Os graus 

de ansiedade presentes em um indivíduo podem influenciar beneficamente ou 

prejudicialmente o seu desempenho frente a uma tarefa que envolva aprendizado e 

memória. Níveis extremos, ou muito altos ou muito baixos, promovem desempenhos 

prejudicados em tarefas que envolvam aspectos cognitivos (HOOD et al., 2015; LEÃO 

et al., 2016; VYTAL et al., 2016). Já níveis ótimos de ansiedade, que promovem uma 

maior desenvoltura frente à tarefa, vão variar de acordo com a espécie de animal.  

As estratégias defensivas utilizadas por animais de laboratório frente a 

diferentes tipos de ameaças têm sido relacionadas a diversos estados emocionais 

(BLANCHARD e BLANCHARD, 1988; GRAEFF e ZANGROSSI, 2002; GRAY e 

MCNAUGHTON, 2000). Os pesquisadores Robert Blanchard e Caroline Blanchard, 

conhecidos como o casal Blanchard da Universidade do Havaí, descreveram padrões 

defensivos dos ratos selvagens e de laboratório ao serem confrontados com 

predadores, como o gato doméstico, fornecendo uma análise detalhada do 

comportamento defensivo (BLANCHARD e BLANCHARD, 1972; BLANCHARD et al., 

1981; BLANCHARD e BLANCHARD, 1988; BLANCHARD et al., 1989; BLANCHARD 

et al., 1990; BLANCHARD et al., 1991; BLANCHARD et al., 1997). Nesses estudos, 

tais pesquisadores realizaram um tipo de classificação em três níveis de acordo com 

a estratégia de defesa adotada e relacionada com o tipo de ameaça. No estado inicial, 

o nível proximal, as estratégias defensivas adotadas são comportamentos 

exploratórios cautelosos e inseguros, usando posturas e movimentos do corpo que 

possibilitam a aproximação e a investigação da situação potencialmente perigosa. Tal 

estratégia foi chamada de comportamentos de avaliação de risco. Já a defesa distal 

está associada aos comportamentos de fuga e congelamento, onde o animal pode 

tentar escapar da situação de confronto com o predador, caso exista uma boa chance 

de saída no ambiente, ou caso a fuga seja inviável, o indivíduo pode entrar em um 

estado de imobilidade também chamado estado de congelamento. Por fim, no caso 

em que o predador está a uma distância muito curta ou está em contato direto com o 

animal, os comportamentos notados são tentativas descontroladas e não direcionadas 

de fuga ou luta defensiva (postura de ameaça e mordidas no predador).  

Por meio de estudos neuroanatômicos, James Papez (1883-1958) descreveu, 

em 1937, um sistema subcortical que estaria envolvido na expressão dos estados 
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emocionais, entre eles o medo e a ansiedade. Tal sistema bordeava o tálamo e 

englobava diversas estruturas, entre as quais: o complexo amigdaloide, o corpo 

mamilar, o hipocampo, o fórnix, o córtex cingulado, o septo, o bulbo olfativo e o 

hipotálamo. O medo e a ansiedade então seriam expressos através da ação dessas 

diversas estruturas do circuito sobre o hipotálamo, e tais emoções seriam vivenciadas 

através da ação destas mesmas estruturas sobre o córtex (KOTTER e MEYER, 1992; 

PINEL, 2005).  

MacLean (1949) propôs, baseando-se nesse “Circuito de Papez”, a teoria do 

sistema límbico. Segundo ele, existem na verdade três cérebros separados 

evolutivamente, mas que coexistem no crânio de todos os animais mamíferos. Estes 

“cérebros” foram denominados de “Complexo Reptiliano”, “Sistema Límbico” e 

“Neocortex”.  Uma das estruturas observadas e delimitadas no sistema límbico por 

MacLean foi um complexo de estruturas localizadas no lobo temporal, atualmente 

conhecido como “Complexo Amigdaloide”, ou somente Amígdala (LEDOUX, 1998). 

A amígdala exerce um papel especial nas reações fisiológicas e 

comportamentais diante de objetos, situações e estímulos emocionalmente 

relevantes. Localizada nos lobos temporais, a amígdala é constituída por vários 

núcleos, cada um apresentando várias funções e diferentes aferências e eferências 

(AMARAL et al., 1992; BUTLER et al. 2016; ROTH et al., 2012), e por sua pluralidade 

de núcleos e conexões a amigdala também é chamada de complexo amigdaloide.  

Entre os núcleos principais da amígdala estão: o núcleo medial, os núcleos 

lateral/basolateral, o núcleo central e o núcleo basal. Os núcleos lateral/basolateral da 

amígdala recebem informações do córtex sensorial primário, do córtex de associação, 

do tálamo e da formação hipocampal, assim como projetam-se para o estriado ventral 

(que está envolvido em alguns efeitos sobre aprendizagem) e para o núcleo dorso 

medial do tálamo, cuja a área de projeção é o córtex pré-frontal (CARLSON, 2002; 

GALE et al., 2004; GOMES, 2007). Além disso, os núcleos lateral/basolateral também 

projetam aferências sensoriais para o núcleo central, que por sua vez projeta-se para 

regiões do hipotálamo, do mesencéfalo, da ponte e bulbo responsáveis por diversos 

componentes de respostas emocionais (AMARAL, 2002; FANSELOW e GALE, 2003; 

GALE et al., 2004; LEDOUX, 2000). 



6 
 

O núcleo central da amígdala é uma das regiões mais importantes da amígdala 

para a expressão de respostas emocionais provocadas por estímulos aversivos 

(LÉNÁRD et al., 2014). Por meio do aumento na expressão da proteína Fos, Pascoe 

e Kapp (1985), Campeau et al. (1991) e Butler et al. (2016) demonstraram em seus 

estudos que a atividade neural do núcleo central aumenta quando são apresentados 

estímulos ameaçadores. Em mamíferos, o núcleo central da amígdala manda 

aferências para diversas regiões encefálicas, como por exemplo, para matéria 

cinzenta peraquidutal (CARVALHO at al., 2015; FANSELOW e GALE, 2003; GALE et 

al., 2004; MCHUGH et al., 2013), uma estrutura responsável pela resposta 

comportamental de congelamento, que está diretamente relacionada ao 

comportamento defensivo.  

Tem sido demonstrado que a amígdala central é particularmente importante na 

aprendizagem emocional aversiva de mamíferos (CARVALHO at al., 2015). Em 

animais desse grupo, estudos com lesões (LEDOUX, 1995; POCHIRO e LINDQUIST, 

2015) e estudos eletrofisiológicos (CARVALHO at al., 2015) no núcleo central têm 

demonstrado a necessidade dessa estrutura para o desenvolvimento de uma resposta 

emocional condicionada. Em um estudo com roedores, Ledoux (1988) destruiu duas 

regiões que recebem projeções do núcleo central, o hipotálamo lateral e matéria 

cinzenta periaquedutal caudal, e verificaram que tais lesões interferiam 

respectivamente nas alterações da pressão arterial e nas respostas do 

comportamento de congelamento. E desse modo demonstraram exemplos de 

mecanismos controlados pelo núcleo central da amígdala que estão envolvidos com 

componentes comportamentais da resposta emocional condicionada. 

A amígdala tem como uma das características mais importantes sua 

capacidade de processar, codificar e controlar diversas informações de caráter 

emocional que chegam ao cérebro (ALBRECHET-SOUZA et al., 2013; MCHUGH et 

al., 2013). Tal estrutura possui grande influência na circuitaria neural que envolve as 

respostas emocionais (ROTH et al., 2012). Praticamente todo estímulo sensorial 

recebe uma avaliação rápida e precisa deste complexo (GOMES, 2007; JEZZINI et 

al., 2015; RILEY e KING, 2013; WEI at al., 2015). 

Em mamíferos, algumas outras estruturas também participam na produção de 

comportamentos defensivos específicos, pois processam as informações antes que 
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cheguem à amígdala. Uma dessas estruturas é o hipocampo, que ao assumir um 

papel de receptor de estímulos visuais, olfatórios e auditivos relevantes para o 

condicionamento aversivo (ROTENBERG e MULLER, 1997; SANDERS et al., 2003), 

gera uma relação entre diversos estímulos e acaba criando uma representação 

espacial do contexto (GOMES, 2007).  

Além do hipocampo, a matéria cinzenta periaquedutal (MCP) também participa 

das respostas defensivas. Tal estrutura também se localiza próximo à amígdala, 

recebe projeções diretas dela e funciona como gatilhos para diversas respostas 

motoras e comportamentais (BRANDÃO et al, 2003; CARVALHO et al, 2015; 

COULOMBE et al, 2016; FERREIRA et al, 2015). Oliveira et al. (2004) mostraram que 

a parte dorsal da MCP é responsável pelo disparo da resposta de congelamento 

incondicionado. Isso pôde ser observado através de estimulação elétrica dessa 

região, que resulta na alteração comportamental dos ratos. Fanselow (1994) observou 

em ratos que a parte ventral MCP também é responsável pela resposta de 

congelamento do animal. Sugere-se que a parte ventral da MCP seja responsável pela 

resposta de congelamento a estímulos distais, enquanto que a parte dorsal da MCP, 

por ser mais primitiva, esteja envolvido com respostas de congelamento para 

estímulos proximais ou táteis (BRANDÃO et al, 2003; CARVALHO et al, 2015; 

COULOMBE et al, 2016; FERREIRA et al, 2015; OLIVEIRA et al. 2004). 

De modo geral, o complexo amigdaloide em conexão com diversas estruturas 

é responsável por mediar os efeitos que estímulos emocionais possuem sobre a 

consolidação da memória, (IZQUIERDO et al., 2006; SQUIRE e KANDEL, 2003). 

Manipulações descritas nessa estrutura afetam o processo de consolidação de 

memórias com cunho emocional (KOHLER, 2012), e evidenciam, assim, o papel 

central que a amígdala tem na formação das memórias (IZQUIERDO e MEDINA, 

1997; IZQUIERDO et al., 2006). 

O medo e a ansiedade são capazes de provocar alterações comportamentais, 

assim como podem influenciar, positiva ou negativamente, o desempenho de animais 

frente a uma tarefa de aprendizado e memória, de acordo com seus níveis de 

medo/ansiedade (HOOD et al, 2015; LEÃO et al, 2016; VYTAL et al, 2016). Variações 

no estado de ansiedade podem regular o aprendizado; níveis extremos, muito baixos 

ou muito altos, ocasionam déficits em tarefas que envolvam aspectos cognitivos 
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(CALZAVARA et al., 2004; LEMOS, 2008). Assim, existe um nível ótimo de ansiedade 

que varia entre as espécies e que é indispensável para que o aprendizado possa 

ocorrer normalmente (SILVA e FRUSSA-FILHO, 2000).  

Apesar de alguns autores considerarem que o comportamento de ansiedade 

esteja presente apenas em mamíferos, alguns estudos comportamentais em outros 

grupos de animais mostraram que esse comportamento não é exclusivo desse grupo 

de vertebrados (BACKSTROM et al., 2011; SALMETO et al., 2011). No entanto, no 

grupo dos répteis são escassos os trabalhos que especificamente tenham como foco 

o estudo da ansiedade e seu envolvimento com a memória (KABELIK e MAGRUDER, 

2014).  

 

2.2 Neurobiologia da Memória 

Ao longo da vida, os animais são expostos a um grande número de estímulos; 

de alguma forma, parte dessas informações são armazenadas de modo que possam 

ser recuperadas posteriormente.  A memória é definida como essa capacidade de 

retenção e reconstrução desse conhecimento ao longo do tempo, e o processo de 

como são adquiridas essas informações é o que conhecemos como aprendizagem 

(KANDEL et al., 2014).  

A memória, no entanto, não é um processo unitário simples, ela é o resultado 

de vários processos interativos (KANDEL et al., 2014; SILVA e ALBUQUERQUE, 

2009; TEMPLER et al., 2013). Durante a memorização de um evento, pode-se 

estabelecer uma sequência esquemática de etapas dos processos envolvidos. A 

aquisição é a primeira etapa e consiste na entrada de um evento nos sistemas de 

memória. Essas informações armazenadas podem então passar por um processo de 

retenção temporária, de forma a estarem disponíveis para serem recordadas. Essas 

memórias temporárias, por meio de um processo chamado consolidação, podem ser 

convertidas a uma memória mais duradoura, mais estável, e assim ficarem disponíveis 

para evocação por um maior período de tempo (DUDAI, 2012; KANDEL et al., 2014). 

No entanto, essa retenção nem sempre é permanente. Com o passar do tempo, essas 

informações podem desaparecer originando o processo mnemônico chamado de 

esquecimento ou extinção.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kabelik%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25165455
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Conhecer minuciosamente as bases neurobiológicas da aprendizagem e da 

memória é desafiador (GALLISTEL e BALSAM, 2014). Contudo, já se sabe que a 

memória envolve diversas regiões, como o córtex cerebral e várias estruturas do 

sistema límbico (SQUIRE, 1987). Utilizando-se de manipulações neurobiológicas, foi 

possível estabelecer correspondências entre os subtipos de memória e sistemas 

neurobiológicos específicos (EICHENBAUM et al., 2007; TEMPLER et al., 2013). Hoje 

se sabe que a formação hipocampal é uma estrutura responsável pela conversão de 

memória de curto prazo em memória de longo prazo (DUDAI, 2012). As estruturas do 

lobo temporal medial, incluindo o hipocampo, são essenciais para a formação da 

memória e para a manutenção da memória por um período de tempo após a 

aprendizagem, mas com o passar do tempo, depois da aprendizagem, o papel das 

estruturas do lobo temporal medial diminui e uma memória mais permanente 

desenvolve-se gradualmente, presumivelmente no Neocórtex (SQUIRE e WIXTED, 

2011).   

A memória é um fenômeno comportamental que está relacionado à plasticidade 

do sistema nervoso central (SILVA et al., 2009) e é causada por alterações da 

capacidade de transmissão sináptica de um neurônio a outro como resultado de 

atividade neural previa. Mudanças de curto prazo na força sináptica resultam da 

modulação da liberação de transmissores químicos por neurônios pré-sinápticos, 

onde uma diminuição na quantidade de transmissor libertado está associado com a 

habituação a curto prazo, enquanto o aumento dessa liberação associa-se com a 

sensibilização (COHEN et al., 1997; KANDEL et al., 2014;  LEVIN, 2006).  

Mudanças eletrofisiológicas duradouras estão envolvidas nos processos 

mnemônicos. A potenciação de longa duração, o LTP (do inglês: long-term 

potentiation) e a depressão de longa duração, o LTD (do inglês: long-term depression), 

são formas de plasticidade sináptica dependente de atividade. São mediadas pela 

atuação do glutamato em receptores AMPA (alfa-amino-3-hidroxi-metil-5-4-

isoxazolpropiónico) e, em seguida, sobre os receptores NMDA (receptor N-metil-D-

aspartato) e se qualificam como mecanismos moleculares relacionados à memória 

(JERUSALINSKY et al., 1997).  

Além disso, alterações plásticas neuroestruturais também estão associadas à 

memória e podem estar envolvidas com modificações na expressão de genes e 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867414002906#bib54
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091305715000465#bb0075
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consequentemente na síntese proteica, provocando alterações estruturais nas 

sinapses, como o aumento ou diminuição do número de vesículas contendo 

neurotransmissores e no número ou eficiência de terminações sinápticas (ALBERINI, 

2009; COSTA-MATTIOLI e SONENBERG, 2006).  

Durante a evolução dos processos mnemônicos dos animais, a seleção natural 

deu origem a diferentes sistemas de memória por causa dos distintos papéis 

funcionais que estes sistemas desempenham (TEMPLER et al, 2013). A memória 

pode ser classificada em relação à duração e de acordo com o tipo de informação 

processada (BADDELEY e WARRINGTON, 1970; MARKOWITSCH, 2003). Quanto 

ao tempo, pode ser classificada como memória de curtíssimo prazo, memória de curto 

prazo, memória de longo prazo e memória de longuíssimo prazo (MARKOWITSCH, 

2003), ou pode ser classificada de modo mais tradicional em memória de curto e 

memória de longo prazo (KANDEL et al., 2014). A memória de curto prazo é 

caracterizada por uma capacidade limitada de retenção da informação, na qual os 

elementos de um passado imediato ainda estão presentes na consciência, enquanto 

a memória de longo prazo é constituída por uma memória mais estável, onde é 

formada por elementos do passado já ausentes na consciência (SILVA e 

ALBUQUERQUE, 2009). Em memórias de longo prazo não há imediato 

desenvolvimento, a memória é consolidada ao longo do tempo após o processo de 

aprendizado (MCGAUGH, 1966).  

Quanto ao tipo de informação, a memória pode ser classificada em memória 

declarativa ou explícita e memória não declarativa ou implícita (KANDEL et al., 2014).  

A memória declarativa comporta informações sobre fatos, acontecimentos, pessoas, 

lugares e objetos; requer o hipocampo e córtex adjacente e em seres humanos pode 

ser conscientemente evocada por meio de palavras ou outros símbolos, como um 

desenho. Já a memória não declarativa relaciona-se às habilidades motoras e 

perceptivas, não requer recordação consciente e baseia-se principalmente na 

ativação de outros sistemas cerebrais, como o cerebelo, o estriado, a amígdala, e, em 

animais invertebrados, vias reflexas simples (KANDEL et al., 2014; SQUIRE, 2004). 

Vem crescendo a discussão sobre as habilidades mnemônicas animais que se 

assemelhem à natureza explicita da memória declarativa humana na resolução de 

problemas. Tem-se que as memórias legitimamente espaciais de animais sejam um 
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tipo de memória “explicita”, por envolver o mesmo substrato neuroanatômico da 

memória declarativa dos humanos e pela sua natureza flexível, já que permite a 

operação por atalhos, quando disponíveis (MATSUDA, 2008).  

A memória espacial envolve a capacidade para codificar, gravar e restaurar 

informações sobre a sua localização no espaço, sobre configurações ou rotas 

(KESSELS et al.,2001). É esta função mnemônica que permite lembrar da localização 

de objetos ou encontrar o caminho dentro do meio ambiente (ROCHA, 2008). 

Aprender a se deslocar de forma eficiente em um ambiente é de grande importância 

para muitos animais. Muitas espécies de vertebrados realizam essa tarefa de forma 

eficaz e flexível (XAVIER, 1986). 

A memória espacial é uma das principais memórias empregadas na 

sobrevivência de uma espécie animal, pois está relacionada à sua habilidade em 

adquirir e utilizar informações ambientais (ROCHA, 2008). Para se orientarem em um 

ambiente, os animais utilizam diferentes estratégias que permitem alcançar o destino 

almejado. Segundo a teoria do mapa cognitivo proposta por O’Keefe e Nadel (1978), 

através do conhecimento prévio do ambiente, os animais conseguem construir 

relações entre o posicionamento de objetos independentemente de sua própria 

posição, tal qual um mapa cartográfico. Tais informações acerca do conteúdo espacial 

ficariam armazenadas em algum tipo de sistema de memórias adaptado para reter e 

codificar informações espaciais, o “mapa cognitivo”. Através da exploração prévia do 

ambiente, o animal pode, então, guiar-se utilizando essas relações ambientais 

conhecidas, valendo-se de múltiplas triangulações entre estímulos ambientais e ele 

próprio, possibilitando a realização de estimativas de posicionamento cada vez que 

se desloca (DE CARVALHO, 2015). 

Esses “mapas cognitivos” envolvem uma organização na memória de dicas 

ambientais de acordo com a relevância das relações espaciais entre essas dicas 

(EICHENBAUM, 1999). A partir desses mapas, um indivíduo é capaz de, em um 

determinado hábitat, localizar recursos como alimento, água e parceiros sexuais, de 

recordar se esse ambiente foi forrageado recentemente e de recordar se há a 

presença de um outro indivíduo da mesma espécie ou de um predador (BEST, WHITE 

e MINAI, 2001; TOMASELLO e CALL, 1997; VIEIRA, 2006). 
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O’Keefe e Nadel (1978) distinguiram algumas estratégias utilizadas nessa 

orientação espacial e sugeriram que animais podem empregar mais de uma delas 

simultaneamente.  Eles descrevem esse tipo de memória com relação a dois tipos de 

referências: a referência alocêntrica, determinada como uma relação espacial do 

indivíduo com elementos do ambiente, especialmente objetos e paisagem; e a 

segunda, a referência egocêntrica, como sendo característica a localização e 

orientação com relação ao observador propriamente dito, utilizando o posicionamento 

do seu próprio corpo para traçar direções, como direita/esquerda , acima/abaixo e na 

frente/atrás (MA, TIAN e WILSON, 2003;POTÌ, 2000; POTÌ, BARTOLOMMEI e 

SAPORITI, 2005; VIEIRA, 2006). 

Estudos neuroanatômicos indicam que a memória espacial é processada 

principalmente no lobo temporal medial (LTM), que é formado pelo hipocampo 

(incluindo o giro denteado e o complexo subicular) e áreas corticais adjacentes que 

são anatomicamente relacionadas ao hipocampo, como os córtices entorrinal, 

perirrinal e parahipocampal (SQUIRE, STARK e CLARK, 2004; VIEIRA, 2006; ZOLA-

MORGAN e SQUIRE, 1993). O hipocampo seria necessário quando a estratégia 

utilizada requer aprendizagem e relações ambientais que permitam a configuração do 

mapa cognitivo, ou seja, uso de estratégias de navegação espacial. Por outro lado, 

quando o animal se desloca seguindo apenas estímulo visual que indica a localidade 

almejada ou quando utiliza apenas seu eixo egocêntrico para alcançar aquela 

localização, a formação hipocampal não participa da orientação espacial (DE 

CARVALHO, 2015). Assim, em linhas gerais, o hipocampo é considerado como tendo 

envolvimento na formação de uma representação mental da informação espacial 

(ROCHA,2008). 

Existem diversas evidências experimentais que fundamentam a grande 

importância da participação do sistema hipocampal para modulação e construção da 

memória espacial. Numerosos estudos realizados descrevem os efeitos de lesões 

cerebrais em paciente e trabalhos com diversos grupos de animais, como roedores, 

primatas e aves, mostram que danos no hipocampo ou nas suas conexões resultam 

em um grande déficit na memória espacial (BEST, WHITE e MINAI, 2001; BRASTED; 

BUSSEY; BROADBENT, SQUIRE e CLARK, 2004; EICHENBAUM,1999; 

EICHENBAUM, 2002;  GOOD e HONEY, 1991; JARRARD, 1993; MURRAY, 2003; 

MORRIS, 1981; MURRAY e MISHKIN, 1998; POTHUIZEN et al., 2004; RAMOS, 
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2000; RICHMOND e COLLMBO, 2002; SALLAI, 2005; TANHOFFER, 2006; XAVIER 

et al., 1999). 

A ativação das células do hipocampo está associada com a localização do 

animal no espaço, indicando um papel central dessa estrutura na codificação nesse 

tipo de informação (EICHENBAUM, 1999).  O’Keefe e Dostrovsky (1971) descreveram 

a existência de células hipocampais cuja taxa de disparo de potenciais de ação 

aumenta dependendo da posição do animal no ambiente. Eles mostraram que células 

piramidais individuais do hipocampo de ratos têm taxa de disparo com diferentes 

padrões, dependendo da localização do indivíduo no espaço. Quando em novos 

locais, formam novos padrões de disparos que permanecem estáveis por semanas ou 

meses. Essas células foram denominadas células de lugar “place cells”, e 

possibilitariam ao animal estabelecer as relações entre as pistas presentes no espaço 

e usá-las para a navegação (DE CARVALHO, 2015), demonstrando assim, que o 

hipocampo seria o responsável por manter o mapa cognitivo do ambiente espacial no 

animal (MATSUDA,2008). 

Em roedores, os testes classicamente utilizados para verificação da memória 

espacial são o labirinto radial de braços e o labirinto aquático de Morris (VIEIRA, 

2006). No Labirinto de braços radiais, o animal deve encontrar os braços que contêm 

o reforço, (LENT, 2010), em geral, seguindo pistas ambientais. O objetivo do 

treinamento desse teste é que o animal visite somente os braços que contenham o 

reforço (COLE e CHAPPEL-STEPHENSON, 2003; DUDCHENKI, WOOD e 

EICHENBAUM, 2000; OLTON e FEUSTLE, 1981; POTHUIZEN et al., 2004; RAMOS, 

2000; RAMOS, 2002). No labirinto aquático desenvolvido por Morris (1981; 1983), o 

roedor é colocado em um tanque cilíndrico com água, de forma que nade e aprenda 

a localizar a posição de uma plataforma submersa em relação ao ambiente. /Os 

sujeitos são treinados de forma a chegar até a plataforma nadando o menor percurso 

e o mais rapidamente possível (BLOKLAND, GERAERTS e BENN, 2004; KENTROS 

et al., 2004; VANN et al., 2003). O uso de pistas distais, associado ao treinamento 

onde os animais partem de diferentes pontos da borda da piscina, a cada tentativa, 

para encontrar a plataforma, promove o mapeamento espacial (DE CARVALHO, 

2015). Ou seja, para otimizar seu desempenho na tarefa, o animal deve conhecer as 

posições espaciais relativas dos objetos dispostos no ambiente, utilizando orientação 

alocêntrica (MORRIS, 1983; SANTOS, 2001; WHISHAW e MITTLEMAN, 1986; 
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XAVIER et al., 1999). A avaliação da memória espacial em ambiente natural é 

particularmente difícil, pois existe um grande número de estímulos disponíveis no 

ambiente, o que dificulta seu controle (XAVIER, 1986). Talvez seja por isso que o 

labirinto aquático se tornou uma ferramenta muito popular em testes de memória 

espacial em roedores. 

Pelo fato da memória estar associada à sobrevivência de diversas espécies, os 

estudos não ficam restritos a humanos e roedores, apesar de ser extremamente mais 

abundantes nesses grupos. Alguns estudos também têm sido realizados para verificar 

como a memória ocorre em diversos grupos de animais, como: em invertebrados 

(MENZEL et al., 2005); em peixes (SCHLUESSEL e BLECKMANN, 2005); em aves 

(BOLHUIS e GAHR, 2006; BOLHUIS et al., 2012;  BRAINARD e DOUPE, 2002; 

FUNABIKI e KONISHI, 2003; GOBES et al., 2010; HEALY, 1996;  LONDON e 

CLAYTON, 2008; MATSUDA, 2008; MOORMAN et al., 2011; MOORMAN et al., 2012; 

PRAVOSUDOV et al., 2002; ROTH e PRAVOSUDOV, 2009; TERPSTRA et al., 2004;   

WILLSON e WILKIE, 1993), em primatas não humanos (AMICI et al., 2012; BERAN 

et al., 2012; BICCA-MARQUES e GARBER, 2004; BUCKLEY e MITCHELL, 2016; 

DEVKAR et al.,2015; DUARTE  et al., 2014; EVANS et al., 2012; HARA et al., 2016;  

HUGHES et al., 2013; JUTRAS e BUFFALO, 2014;  MA, TIAN e WILSON, 2003; 

MENZEL, SVAGE-RUMBAUGH e MENZEL JR, 2002; NAKAKO et al., 2013; VIEIRA, 

2006; PHILLIPS et al., 2014; SANTOS-FILHO et al., 2014; TORRES et al., 2014) e em 

répteis (BURGHARDT, 1977; DAY et al 1999; FOÀ et al., 2009; HOLTZMAN et al 

1999; LÓPEZ et al., 2000; LÓPEZ et al., 2001; LÓPEZ et al.,2004; POWERS, 1990; 

STONE et al., 2000),  neles  há indicação de que a aprendizagem espacial e a 

capacidade de formar memórias são próximas àquelas descritas para mamíferos e 

aves. 

Segundo López et al. (2004), uma das razões para o número limitado de 

estudos em grupos de vertebrados diferentes de aves e mamíferos é, possivelmente, 

a ideia genérica de que existe uma descontinuidade entre os grupos, embora sistemas 

de memória semelhantes já tenham sido descritos em um amplo número de espécies, 

sugerindo que tais sistemas podem ter aparecido muito no início da filogenia. Em 

evidente oposição a essa visão habitual, um conjunto de dados experimentais 

sugerem que as distintas estratégias espaciais e mnemônicas utilizadas em diferentes 

grupos de vertebrados têm fortes equivalências com as descritas para aves e 
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mamíferos (CANOVA et al., 2015; CARAZO et al., 2014; DAVIS e BURGHARDT, 

2011; DODSON, 1988; INGLE e SAHAGIAN, 1973, LADAGE, 2012; LOPEZ et al., 

1999; MORENO e GONZALES, 2007; NOBLE, 2014.; RODRIGUEZ et al, 1994; 

TEYKE, 1989; WARBURTON, 1990). 

Estudar como a formação da memória em diversas espécies de animais é 

influenciada por mudanças eletrofisiológicas, alterações na transmissão sináptica, a 

expressão de genes e a síntese proteica, é importante na construção e consolidação 

de modelos que ajudem no entendimento dos mecanismos de formação e evolução 

da memória entre os vertebrados (MATSUDA, 2008). 

 

2.3 Genes de Expressão Imediata  

Um grupo de genes conhecidos como genes de expressão imediata, ou genes 

imediatos, tem função especialmente importante em mecanismos neuroplásticos 

críticos para a consolidação de memórias (MELLO, 2004) e poderiam constituir uma 

resposta genômica precocemente requerida para o disparo dos mecanismos 

subjacentes às modificações persistentes das células (MORGAN et al., 1987). Eles 

são genes que servem como bons mapeadores de ativação neural, expressos de 

forma rápida e transiente após a estimulação das células, com pico de expressão que 

varia de acordo com o subtipo em questão (LEMOS, 2008).  

Os genes de expressão imediata são os primeiros genes a sofrerem regulação 

de expressão após a estimulação celular. Não requerem síntese de novas proteínas, 

sua indução ocorre em poucos minutos e é de natureza transitória (CANOVA e FARIA, 

2014). Entre os genes de expressão imediata mais tradicionais, estão os genes c-fos, 

zif-268, Arc, C-jun e Krox-20. Tais genes codificam fatores de transcrição, proteínas 

citoesqueléticas, fatores de crescimento, enzimas metabólicas e proteínas envolvidas 

em sinais de tradução (LANAHAN e WORLEY, 1998; MELLO, 2004).  

O gene imediato c-fos vem sendo muito utilizado no mapeamento funcional de 

áreas cerebrais por imunoistoquímica (ALENAZ et al, 2015; ARAKI et al, 2016; 

BARRY et al, 2016; IERACI et al, 2016; KARANGES et al, 2016; MA et al, 2016; 

PAULUS e MINTZ, 2016; RUSCONI et al, 2016; SIMÕES, 2008; SUN et al, 2016; 

THINSCHMIDT et al, 2015). A proteína por ele codificada, a proteína Fos, age no 

núcleo da célula como um fator de transcrição na regulação de outros genes sob a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burghardt%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21842979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ladage%20LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22933038
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forma de heterodímero com proteínas da família Jun. A proteína Fos apresenta 

afinidade de ligação ao DNA, provocando a ativação de seus genes alvos. Sugere-se 

que a indução da expressão da proteína Fos depende da elevação da concentração 

intracelular de Ca²+, que procedem do influxo desse íon através de canais de Ca²+, 

sejam eles os canais ligados ao receptor glutamatérgico, tipo NMDA, ou através de 

canais de Ca²+ dependentes de voltagem, após ativação de receptores por 

aminoácidos excitatórios, tipo não-NMDA (LEREA et al., 1992; PRADO et al., 1998). 

O gene c-fos faz uma associação da sinalização celular de curto prazo com processos 

celulares adaptativos de longo prazo (CURRAN e MORGAN, 1995).  Assim, a 

imunoreatividade para a proteína c-Fos durante ensaios de imunoistoquímica são um 

indicativo da ativação de áreas cerebrais. 

  Outro gene de expressão imediata, o gene zif-268, expressa uma proteína que 

está diretamente envolvida em processos relacionados com a plasticidade sináptica e 

o aprendizado.  Devido ao fato de ter sido descoberto independentemente em grupos 

de pesquisa distintos, o gene zif-268 também é conhecido como Krox-24, EGR-1, TIS-

8, NGFI-A ou zenk. O termo zenk, um acrônimo dos nomes zif-268; EGR-1; NGFI-A e 

Krox-24, é utilizado para estudos em aves (CANOVA e FARIA, 2014; KNAPSKA e 

KACZMAREK, 2004; MELLO et al., 1992).  

A proteína codificada pelo gene zif-268, também chamada de Zif-268, atua 

como um fator de transcrição (CHRISTY e NATHANS, 1989; KACZMAREK, 2000). 

Essa proteína possui em sua estrutura domínios, chamados de zink finger (dedo de 

zinco), que têm a propriedade de se ligarem ao DNA e possuem sítios de ligação em 

promotores de diversos genes de expressão tardia (CANOVA e FARIA, 2014; 

LEMAIRE et al., 1988).  De forma geral, os fatores de transcrição codificados pelos 

genes imediatos atuam como uma classe de terceiros mensageiros que, induzidos 

precocemente pela atividade neural, atuam na transcrição gênica (HERDEGEN e 

LEAH, 1998; LANAHAN e WORLEY, 1998; WISDEN et al., 1990; WORLEY, 1991). A 

proteína Zif-268, no núcleo celular, atua regulando a expressão de diversos outros 

genes de transcrição tardia e que estão envolvidos com plasticidade neuronal, como 

as sinapsinas I e II, o neuropeptídeo Y e a acetilcolinesterase (BARRY et al, 2016; 

KNAPSKA e KACZMAREK, 2004). 
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A ativação da transcrição de zif-268 inicia-se com um estímulo que atua nas 

sinapses, sendo transmitido via neurônio pré-sinático que resulta na liberação de 

neurotransmissor e ativação de receptores pós-sináticos, provocando uma entrada de 

Ca 2+ na célula e a ativação de uma cascata metabólica envolvendo a MAPK (Mitogen-

ativado proteínas quinases) e CREB (proteína de ligação do elemento de resposta ao 

AMPc) (Figura 1; CHANGELIAN et al., 1989; KNAPSKA e KACZMAREK, 2004). 

A estimulação da expressão de ZIF-268 pode ocorrer pela ativação de diversos 

tipos de receptores glutamatérgicos, principalmente via receptores tipo NMDA 

(CONDORELLI et al., 1994; GHOSH et al., 1994; KNAPSKA e KACZMAREK, 2004; 

LEMOS, 2008). A atuação da proteína Zif-268 regula a expressão de múltiplos outros 

genes e consequentemente a tradução de algumas proteínas, entre elas 

acetilcolinesterase (enzima que degrada o neurotransmissor acetilcolina na fenda 

sináptica), o neuropeptídeo Y (um neurotransmissor com ação autonômica e de 

vasoconstrição no sistema nervoso central) e as sinapsinas I e II, proteínas muito 

importantes no controle da disponibilização de vesículas sinápticas para exocitose, 

que consequentemente regulam a liberação de neurotransmissores (LEMAIRE et al., 

1988; LIMA, 2008; PETERSOHN et al., 1995; ROSAHL et al. 1995). Além disso, a 

expressão de zif-268 é aumentada em regiões cerebrais que sofrem modificações da 

Figura 1: Representação esquemática do mecanismo de indução do gene zif-268. Adaptado por 
Santos (2010) a partir de Knapska e Kaczmarek (2004). 

http://www.abbreviationfinder.org/pt/acronyms/erk-mapk_extracellular-signal-regulated-kinases-mitogen-activated-protein-kinases.html
http://www.abbreviationfinder.org/pt/acronyms/erk-mapk_extracellular-signal-regulated-kinases-mitogen-activated-protein-kinases.html
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árvore dendrítica após exposição em paradigmas de aprendizagem (JARVIS et al., 

2000; MELLO et al. 1992; NIKOLAEV et al., 1992). 

Dessa forma, pode-se constatar que a proteína Zif-268, no núcleo celular, atua 

regulando a expressão de diversos outros genes de transcrição tardia e que estão 

envolvidos com plasticidade neuronal. O aumento da expressão de Zif-268 em 

mamíferos está associado ao fenômeno de potenciação de longa duração (LTP) no 

Hipocampo (JONES et al., 2001; RIBEIRO et al., 2002), e tem-se demonstrado seu 

envolvimento com modelos mnemônicos (BOZON et al., 2003a; BOZON et al., 2003b; 

MELLO et al., 1992; NIKOLAEV et al., 1992).  

 Já se sabe que animais onde o gene zif-268 foi nocauteado, ou seja, animais 

que foram geneticamente modificados para não conter o gene, apresentam um déficit 

na memória de longa duração, causado por uma diminuição ou impedimento da 

ocorrência do LTP no giro denteado do hipocampo desses animais, apesar da 

memória de curto prazo permanecer intacta (BESNARD et al, 2013; BOZON et al., 

2003; JONES, et al., 2001). Esses resultados demonstram a importância que a 

proteína Zif-268 tem durante a plasticidade sináptica que ocorre no processo de 

consolidação de memórias de longo prazo. Para Knapska e Kaczmarek (2004) o 

envolvimento entre a LTP e a expressão de ZIF-268 refletiria os mecanismos 

subjacentes à plasticidade neuronal, sendo a expressão gênica em questão 

responsável pela manutenção do fenômeno plástico resultante.  

Tem-se demonstrado que expressão de ZIF-268 atua como evidencia não 

somente da ativação das células estimuladas, mas também da plasticidade neural 

(KUBIK et al., 2007), funcionado então como um bom mapeador de áreas envolvidas 

no processo de aprendizagem (LEMOS, 2008). Justamente pela natureza de sua 

indução, a expressão de genes imediatos, de forma geral, vem sendo adotada no 

mapeamento da atividade neural de áreas cerebrais envolvidas com comportamentos 

específicos, como comportamentos defensivos ou de forma geral que estejam 

envolvidos com a memória (CHAUDHURI, 1997; KACZMAREK e CHAUDHURI, 1997; 

SIMÕES, 2008). O tempo do pico de expressão do gene é fundamental para o sucesso 

dos desenhos experimentais baseados em imunohistoquímica para genes imediatos. 

Para o caso de c-fos e zif-268 este tempo está entre 60 e 120 minutos após o início 

do estímulo (HERDEGEN e LEAH, 1998; MELLO e RIBEIRO, 1998). 
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As proteínas codificadas por genes imediatos são ativadas de forma simples 

durante complexas formas de aprendizagem nos grupos dos vertebrados e podem ter 

diferentes papeis funcionais (MOKIN e KEIFER, 2005). A expressão cerebral de ZIF-

268 em diferentes grupos de vertebrados constitui uma excelente ferramenta para o 

estudo comparativo dos mecanismos que envolvem a formação de memórias e de 

certos comportamentos (SANTOS, 2010). Além do grupo dos mamíferos, a proteína 

Zif-268 também já foi encontrada em peixes (BURMEISTER e FERNALD, 2005; 

LONG e SALBAUM, 1998), anfíbios (HOKE, 2004; MANGIAMELE e BURMEISTER, 

2008), aves (AVEY et al., 2008; BRAUTH et al., 2002; LONG e SALBAUM, 1998; 

MAYER et al., 2010; MELLO et al., 1992; SALINSKA, 2006; STRIPLING et al., 2001; 

THODE et al., 2005) e no grupo dos répteis, no qual essa proteína foi encontrada em 

culturas de células de tartaruga (MOKIN e KEIFER, 2005) e no telencéfalo de lagartos 

da espécie Tropidurus hispidus (SANTOS, 2010).  

 

2.4 Homologias no Encéfalo dos Vertebrados 

Os cérebros de vertebrados apresentam grandes diversidades anatômicas.  

Durante o processo evolutivo dos diversos grupos de vertebrados, houve uma 

tendência para o surgimento de estruturas cerebrais e funções cada vez mais 

complexas em grupos mais recentes. Destaca-se o aparecimento de novos tipos 

celulares, surgimento de algumas estruturas, o aumento no tamanho e volume de 

outras e uma progressiva especialização anatomo-funcional (SANTOS, 2010).  Os 

variados repertórios comportamentais de tais vertebrados estão diretamente 

correlacionados com a complexidade e sofisticação do seu sistema nervoso 

(NOMURA et al., 2013). Estudos estabeleceram uma ligação entre os 

comportamentos complexos, particularmente aqueles associados com a 

sociabilidade, e expansões evolutivas telencefálicas mais elevadas do cérebro dos 

vertebrados (FARRIS, 2013). 

A evolução do sistema nervoso é apresentada como um passo crítico na 

irradiação adaptativa na evolução dos vertebrados, no qual diversos grupos se 

separaram e eventualmente deram origem a várias espécies diferentes. A morfologia 

do cérebro e redes neurais são altamente divergentes entre as espécies e esses 

recursos estão de acordo com os estilos de vida específicos de espécies que se 

adequam a diversos ambientes (NOMURA et al., 2013). 
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Estudos comparativos do telencéfalo de vertebrados começaram nos séculos 

XVIII e XIX com descrições morfológicas relativamente simples feitas pelos 

renomados cientistas europeus George Cuvier (1809) e Richard Owen (1866) 

(NORTHCUTT, 1981).  Nos trabalhos mais recentes vêm sendo realizados estudos 

comparativos que combinam a biologia clássica e a moderna, unificando-as em 

abordagens interdisciplinares que incluem a paleontologia, filogenia molecular, 

fisiologia comparada e a biologia do desenvolvimento, de tal forma que fornecem 

informações valiosas sobre a origem e a evolução do cérebro (NOMURA et al., 2014).  

Ao se comparar o cérebro dos diversos grupos de vertebrados (Figura 2), nota-

se que os animais que pertencem a classes filogeneticamente menos derivadas, as 

classes dos peixes, apresentam um sistema nervoso relativamente simples e 

organizado em um número singelo de estruturas e conexões. Seu telencéfalo é 

dividido em dois gânglios basais, o pallium e o subpallium, baseado na expressão de 

genes específicos para cada uma das estruturas (GONZÁLEZ, 2014; SANTOS, 2010; 

WULLIMANN e MUELLER, 2004). Com base em padrões de conectividade, 

arquitetura genética, neuroanatomia química e estudos funcionais, sugere-se que a 

porção dorsomedial do pallium de peixes ósseos seja o homólogo da amígdala 

basolateral/lateral, enquanto as porções supracomissural e poscomissural do 

subpallium são homólogos a amígdala central (MAXIMINO et al., 2013). Em ambas as 

estruturas, tanto na fase de desenvolvimento quanto na fase adulta, estímulos 

ambientais demandam diferentes padrões de atividade neuronal (SHUMWAY, 2008). 

Quanto menos desenvolvidas essas estruturas, menos especializadas são as 

modulações, de forma que uma mesma área palial pode estar envolvida com funções 

diferentes (SANTOS, 2010). 
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O encéfalo de anfíbios, para alguns autores, não é notavelmente especializado 

e em quase nada difere do encéfalo dos peixes (ROTH et al., 1993; ROTH e 

PRAVOSUDIV, 2009). Enquanto outros autores, com base na expressão de alguns 

genes reguladores do desenvolvimento, incluem todos os grupos de tetrápodes como 

possuidores molecularmente das mesmas divisões e subdivisões no telencéfalo 

(MEDINA et al., 2005; MEDINA et al., 2011). Outras investigações têm produzido 

resultados suficientes para apoiar a hipótese de que a organização do complexo 

amigdalar de anuros inclui subdivisões com origem em territórios pallial e subpallial 

ventral, com uma forte relação com os sistemas vomeronasal e olfativos (MORENO e 

Figura 2: Diagrama esquemático de cortes coronais do telencéfalo de diferentes espécies de 
vertebrados (peixe, anfíbio, ave, réptil e mamífero), destacando o pallium indicado pela cor cinza. 
Retirado de Santos (2010). Abreviaturas: ATV, Área Telencefálica Ventral (subpallium de teleósteo); 
Ca, Complexo amigdalóide; Cc, Corpo Caloso; CD, Córtex Dorsal; CDM, Córtex Dorsomedial; CL, 
Córtex Lateral; CM, Córtex Medial; Hc, Hipocampo; Ht, Hipotálamo; NCx, Neocórtex; Pc, Porção 
central (pallium de teleósteo); Pd, Porção dorsal (pallium de teleósteo); PD, Pallium Dorsal; Pir, 
piriforme ou Córtex olfatório; Pl, Porção lateral (pallium de teleósteo); PL, Pallium lateral; Pm, Porção 
medial (pallium de teleósteo); PM, Pallium Medial; PV, Pallium Ventral; RVD, Região Ventricular 
Dorsal; Sep, Septo; St, Corpo Estriado e Ta, Tálamo. As figuras correspondentes ao telencéfalo de 
peixe, anfíbio, ave e mamífero foram adaptadas de Abellan et al. (2009), enquanto a de réptil é de 
Santos (2010). 
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GONZÁLES, 2006; MORENO e GONZÁLES, 2007). Com o início da colonização dos 

espaços terrestres, tornou-se necessária a formação de mapas cognitivos que se 

baseassem em pistas visuais e, dessa forma, se diversificaram no grupo dos anfíbios 

estruturas que formam o complexo amigdalóide e o hipocampo, que juntamente com 

o hipotálamo formam o sistema límbico (SANTOS, 2010). Esse sistema conferiu a 

essas novas espécies comportamentos mais complexos e com maior teor de 

sofisticação (RIBAS, 2006). 

Com o surgimento do grupo dos amniótas (animais terrestres em que a 

embriogênese ocorre cercada por uma membrana amniótica), surge também uma 

forma de organização única associada com repertórios comportamentais cada vez 

mais específicos (NOMURA et al, 2013). O telencéfalo dos amniotas exibe 

arquiteturas anatômicas distintas (ABOITIZ, 2011; MOLNAR et al., 2006; 

NIEUWENHUYS, 1994; NOMURA et al.,2013 b; PUELLES, 2001; STRIEDTER, 

2005).  Mamíferos e aves contém cérebros com tamanhos relativamente maiores em 

relação à massa corporal quando comparados com o grupo de répteis (NOMURA et 

al, 2014). E se propõe que o aumento do volume cerebral ocorreu de forma 

independentemente nessas duas linhagens de animais.  

Apesar das diferenças, algumas características específicas do cérebro são 

compartilhadas em todos os amniotas existentes, como por exemplo, homologias 

existentes entre regiões do pállium, que constitui a parte dorsal do telencéfalo 

(BUTLER et al., 2011). Tais características podem ser derivadas de ancestrais 

comuns, com as quais poderíamos reconstruir parcialmente arquiteturas encefálicas 

antigas (FAUNES et al., 2015).  

Segundo Smeets (2000), os gânglios basais (BG) dos répteis e pássaros, foram 

exaustivamente estudados por técnicas de imunoistoquímica. Propõe-se que 

estruturas básicas amigdalóides estavam presentes no cérebro dos tetrápodes 

ancestrais organizadas na sequência de um plano básico que seria compartilhado por 

todos os tetrápodes modernos (MORENO,2007).  

Historicamente, uma grande preocupação tem sido a de determinar as origens 

filogenéticas do Neocórtex de mamíferos através do estabelecimento de estruturas 

que, se for o caso, correspondem a ele nos cérebros de outros vertebrados. Duas 

hipóteses opostas têm sido debatidas nos últimos anos como tentativas de explicar a 
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origem dessa estrutura: a primeira, que tal estrutura tenha origem unicamente a partir 

do Córtex Dorsal de um ancestral comum a répteis e mamíferos; e a segunda, que o 

neocórtex tenha se originado do Córtex Dorsal  e que também grande parte dele tenha 

se originado no hemisfério lateral, a partir de uma estrutura denominada  Região 

Dorso-Ventricular (DVR), que se amplia significativamente em répteis e 

especialmente em aves (ABOITIZ,  2011).  

O Neocórtex de mamíferos tem estabelecido características anatômicas 

evidentes como a expansão tangencial da área de superfície e uma laminação de seis 

camadas (TEN DONKELAAR, 1990). Em contraste, o palio dorsal, a parte dorsal do 

telencéfalo aviária, forma compartimentos nucleares ou placas, uma massa espessa 

neuronal chamado “Wulst”, em vez de estruturas de laminares de camadas múltiplas 

(MEDINA e REINER, 2000; NOMURA et al., 2014). 

 Nos répteis, o pálio dorsal se torna um pequeno córtex entre os derivados 

pallial medial e lateral, com uma estrutura laminar de três 

camadas (ULINSKI, 1990).  O córtex telencefálico reptiliano se apresenta então 

estruturado em três áreas principais: o Córtex Medial (CM), o Córtex Dorsal (CD) e o 

Córtex Lateral (CL) (LOPEZ-GARCIA, 2002); e em lagartos, considera-se ainda a 

existência de uma quarta área: o Córtex Dorsomedial (CDM) (RAMÓN-Y-CAJAL, 

1917). A estrutura laminar em três camadas dos córtices reptiliano é composta por 

corpos celulares agrupados que formam uma camada celular principal flanqueada por 

duas camadas plexiformes, a interna e a externa; estas compostas de alguns poucos 

interneurônios e suas aferências (MACÊDO-LIMA, 2013).  

Através de estudos histoquímicos, passou-se a considerar que o córtex 

cerebral dos répteis se porta como o “hipocampo reptiliano”, sendo o Córtex Medial 

homólogo ao Giro Denteado (GD) da formação hipocampal do cérebro de mamíferos 

(Figura 3; DAVIES et al., 2002; LANUZA et al., 1997). O Córtex Dorsomedial é 

considerado homólogo ao corno de Ammon Área 3 (CA3) do hipocampo, por ser o 

alvo principal de fibras advindas do Córtex Medial. Ainda não há consenso quanto à 

identidade das outras áreas quanto à homologia com mamíferos, mas há a sugestão 

de que o Córtex Dorsal possa ter originado outras áreas do Corno de Ammon, como 

a área 1 e a área 2 (CA1, CA2), o Córtex Entorrinal (LÓPEZ-GARCÍA et al., 1992) ou 

ainda áreas do córtex não-hipocampal (BRUCE; NEARY, 1995; BRUCE, 2007). No 

entanto, neurônios glutamatérgicos e reativos para zinco, foram encontrados no CM 



24 
 

projetando-se para o CDM, que corresponde ao corno de Ammon área 3 (CA3) e para 

o CD, que poderia ser homólogo ao corno de Ammon área 1 (CA1) (MOLOWNY et al., 

1987). A projeção do CL ao CM corresponde à via perfurante da formação hipocampal 

de mamíferos (MARTINEZ-GUIJARRO e FREUND, 1992). 

  Reforçando a hipótese dessa homologia entre o hipocampo de mamíferos e o 

córtex telencefálico de répteis, foi notado em um estudo funcional que lesões 

provocadas no Córtex Medial e Dorsal da espécie de lagarto Cnemidophorus 

inornatus acarretam diminuição da capacidade de completar tarefas de aprendizado 

e navegação espacial (DAY, CREWS e WILCZYNSKI, 2001), efeito muito semelhante 

ao encontrado ao se realizar lesões no hipocampo de mamíferos (MORRIS et al., 

1982).  

Assim, a análise da estrutura do telencéfalo de diferentes vertebrados nos 

permite observar a presença de homologias que o Pallium Medial (PM) e o Pallium 

Dorsal (PD) de peixes teleósteos, anfíbios e aves possuem com o CD, CDM, CM e o 

Córtex Lateral (CL) de répteis e o Neocórtex (NCx) de mamíferos (ABOITIZ, 1999 a; 

b; ABOITIZ et al., 2002 a; b; ABOITIZ et al., 2002 c; MEDINA e ABELLAN, 2009). 

 

Figura 3: Citoarquitetura do telencéfalo de Tropidurus hispidus e representação esquemática da 
hipótese de homologia entre as áreas corticais do lagarto e o hipocampo de mamífero (camundongo). 
Retirado de Macêdo-Lima (2013). Campo superior: hipocampo de camundongo (http://mouse.brain-
map.org). Campo inferior: telencéfalo de T. hispidus. Lado esquerdo: coloração de Nissl; Lado direito: 
desenhos esquemáticos. ACB: Núcleo Accumbens; ADV: Área Dorsoventricular; CC: Camada Celular; 
CD: Córtex Dorsal; CDM: Córtex Dorsomedial; CM: Córtex Medial; CL: Córtex Lateral; CPE: Camada 
Plexiforme Externa; CPI: Camada Plexiforme Interna; EST: Estriado Ventral; SPT: Septo; VT: 
Ventrículo. 
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Tais homologias são resultados de processos evolutivos pelos quais passaram 

o sistema nervoso desses organismos. Por aparecer cedo na evolução dos 

vertebrados, a classe dos répteis torna-se um nível de análise fundamental e de 

extremo interesse na compreensão da evolução subsequente do sistema nervoso de 

aves e mamíferos (LÓPEZ et al., 2004). Entender melhor como tais alterações 

ocorreram pode permitir um esclarecimento mais rebuscado da estrutura, fisiologia e 

funções de cada uma das áreas cerebrais.  

 

2.5. Tropidurus hispidus como Modelo Experimental 

Tropidurus hispidus (Spix, 1825; Squamata: Tropiduridae), a espécie de estudo 

desse trabalho, é um lagarto neotropical considerado o maior do seu gênero (Figura 

4; FREITAS e SILVA, 2007; SILVA e ARAUJO,2008), podendo o adulto chegar a um 

comprimento rostro-cloacal de 139 mm (RIBEIRO e FREIRE, 2009). Tropidurus 

hispidus é distribuída em uma área ampla da América do Sul, que inclui Brasil, Guiana 

Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela e Colômbia (ÁVILA-PIRES, 1995; 

RODRIGUES, 1987; VITT et al., 1996). No Brasil, essa espécie apresenta uma 

distribuição contínua e uniforme na Caatinga e áreas costeiras do Nordeste 

(CARVALHO, 2013). Tem seu ponto mais ao sul da distribuição no Estado do Rio de 

Janeiro, com registros em Duque de Caxias (SALLES e SILVA-SOARES, 2010).  

Esse lagarto pode ser encontrado em diversos habitats, inclusive em ambientes 

antropizados como residências, muros e cercas (VANZOLINI, 1980; VITT et al., 1997). 

Figura 4: Lagarto Tropidurus hispidus (Spix, 1825; Squamata: Tropiduridae). 
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Lagartos da espécie Tropidurus hispidus alimentam-se predominantemente de 

artrópodes (formigas e cupins), ocasionalmente capturam pequenos vertebrados e 

possuem uma estratégia de forrageamento do tipo senta-e-espera (RIBEIRO, 2010; 

VANZOLINI, 1980), onde dependem de estímulos visuais para detectar presas em 

potencial que são capturadas somente quando se locomovem nas proximidades do 

predador. Lagartos com esse tipo de estratégia de forrageamento geralmente têm sido 

considerados com a capacidade de quimiorrecepção pouco desenvolvida, tendo 

destaque a visão como órgão do sentido para esses lagartos (COOPER, 1994; 

SCHWENK, 1993).  De forma geral, o tipo de forrageamento está estritamente 

correlacionado com vários fatores da ecologia, comportamento, morfologia e fisiologia 

dos lagartos (COOPER e VITT, 2002). No entanto, alguns estudos de filogenia 

molecular vêm propondo alterações radicais na relação de parentesco entre diversos 

grupos de lagartos (LOSOS, HILLIS e GREENE, 2012; PYRON, BURBRINK e 

WIENS, 2013; VIDAL e HEDGES, 2005; WIENS et al., 2012), o que cria a necessidade 

de uma revisão do conhecimento atual que se tem sobre ligações funcionais entre o 

estilo de vida e estruturas receptivas dos grupos. 

Com o objetivo de buscar um modelo experimental simples e adequado para o 

estudo do fenômeno de plasticidade no sistema nervoso central de vertebrados, no 

ano de 2004, iniciou-se no nosso grupo de pesquisa uma linha de investigação que 

tem tendo como modelo de estudo a espécie de lagarto T. hispidus, um réptil de fácil 

captura e manipulação, de ampla distribuição e abundante no Brasil, o que facilita a 

realização dos trabalhos. Durante a realização das pesquisas iniciais, o Laboratório 

de Neurofisiologia da Universidade Federal de Sergipe (LNFS-UFS) teve a 

colaboração do Laboratório de Neurobiologia Celular da Universidade de Valência na 

Espanha, sob a direção do Dr. Carlos Lopez Garcia, que por cerca de trinta anos 

investigou o cérebro da espécie de lagartixa espanhola, Podarcis hispanica, com 

ênfase na capacidade regenerativa do seu córtex cerebral frente a lesões e no 

fenômeno de neurogênese adulta (LOPEZ-GARCIA et al., 2002). 

O primeiro estudo sobre a neurofisiologia desse animal foi realizado por 

Marchioro et al. (2005) que, utilizando técnicas de imunoistoquímica, demonstrou a 

presença de neurogênese pós-natal no telencéfalo desse animal e criou 

possibilidades de desenvolver nesse lagarto um modelo potencial para estudos sobre 

neurorregeneração e proliferação de células no Sistema Nervoso Central.  Em estudos 
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posteriores do mesmo grupo de pesquisa, foi analisada a influência da temperatura 

como um fator de modulação da geração e migração dos novos neurônios formados 

em lagatos Tropidurus hispidus pela neurogênese pós-natal (MARCHIORO et al., 

2012). Também foi estudada a plasticidade cortical por meio da avaliação de 

inervações zinérgicas e nitrérgicas (MACÊDO-LIMA et al., 2013) e foi avaliada a 

expressão do gene imediato zif-268 em diferentes áreas do córtex cerebral de lagartos 

da espécie T. hispidus, submetidos a um paradigma de exploração em ambiente 

enriquecido (SANTOS, 2010).  

Pimentel et al. (2011) descreveram a citoarquitetura do telencéfalo dessa 

espécie de lagarto, onde foram realizadas análises de: tipos neuronais que compõem 

o córtex; organização das camadas corticais e localização de estruturas 

telencefálicas; e ainda, o padrão de distribuição do zinco sináptico nas áreas 

telencefálicas.  De forma geral, o trabalho demonstrou que o telencéfalo de T. hispidus 

seguiu o padrão estrutural dos Squamatas, que se assemelha ao já descritos para 

outras espécies de lagartos (Figura 5 a-f).   

Esse estudo demonstrou que o cérebro da espécie T. hispidus apresenta 

bulbos olfatórios, pouco desenvolvidos, que estão ligados aos hemisférios cerebrais 

telencefálicos por um par de pedúnculos olfatórios delgados. Em cada hemisfério 

telencefálicos foi possível notar a presença de um ventrículo e um córtex cerebral.  

Sendo que essa estrutura pode ser dividida em quatro áreas distintas (Córtex Medial 

- CM, Córtex Dorsomedial - CDM, Córtex Dorsal - CD e Córtex Lateral - CL) e em três 

camadas (Plexiforme Interna, Plexiforme Externa e Camada Celular) (Figura 5 d-f). A 

plexiforme interna encontra-se anexa ao ventrículo lateral e a plexiforme externa 

encontra-se anexa à pia-máter. A camada celular encontra-se entre as duas 

plexiformes e possui a maior concentração de células. O exame de estruturas 

subventriculares de cada hemisfério telencefálico revelou ainda a presença de um 

septo, de uma região dorsal de borda ventricular, uma região estriatal, uma região de 

transição estriado-amigadalóide, um complexo amigdaloide e um núcleo esférico 

(Figura 5 d-f). 
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Apesar das relações filogenéticas propostas entre o córtex cerebral e o 

complexo amigdaloide desses animais com o hipocampo e o complexo amigdaloide 

de mamíferos (ABOITIZ, 1999b; ABOITIZ et al., 2002b; ABOITIZ et al., 2002c), pouco 

se sabe sobre a existência de correspondência de funções dessas estruturas entre os 

dois grupos de vertebrados. Em mamíferos, o hipocampo é proposto como sendo uma 

estrutura responsável pela conversão de memória de curto prazo em memória de 

longo prazo. O hipocampo não seria o responsável pelo armazenamento ou evocação 

das informações adquiridas, sendo esse papel responsabilidade de outras estruturas. 

Figura 5: Organização do telencéfalo do Tropidurus hispidus. Retirada de Pimentel et al. (2011). a - 
aspecto geral do cérebro lagarto em visão dorsal (esquerda) e ventral (direita). b - Planos de cortes 
transversais no nível pré-comissural ( 1 ), comissural ( 2 ) e pós-comissural ( 3 ). c – Seção transversal 
do telencéfalo rostral, mostrando o espessamento pallial. d-f - Seções telencefálicas pré-comissural, 
comissuras e pós-comissurais, respectivamente. g-i - Representações esquemática das seções 
apresentadas em d-f , respectivamente. (ADVR: borda ventricular dorsal anterior; AmC: complexo 
amigdaloide; cl: camada celular; DC: Córtex Dorsal; DMC: Córtex Dorsomedial; ipl: camada plexiforme 
interna; LC: Córtex Lateral; MC: Córtex Medial; opl: camada plexiforme externa; NS: Núcleo Esférico: 
PDVR: Borda Ventricular Dorsal oPsterior; Pth: Espessamento Palial; SAT: Transição Estriado-

Amigadalóide; spt: septo; r: estriado; vt: ventrículo). Barras de 3 mm (a, b), 500 μ m (c-f). 
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Ele seria responsável pela consolidação das memórias. Já a amígdala dos mamíferos 

vem sendo tratada como a responsável pelos processos de alerta e/ou de informação 

aversiva, participando da memória para eventos com significado emocional. 

Em répteis, o conhecimento a respeito das estruturas relacionadas com a 

formação de memórias ainda é um assunto controverso (SANTOS, 2010). Alguns 

estudos têm demonstrado, em lagartos, que a realização de lesões no cérebro em 

áreas homólogas ao hipocampo de mamíferos não causa déficits de memória nesses 

grupos de vertebrados (DAY et al., 2001; IVAZOV, 1983; PETERSON, 1980). 

Enquanto em outros trabalhos com tartarugas, nos quais também têm sido realizadas 

lesões no hipocampo de tartarugas, foram encontrados resultados opostos aos 

resultados citados anteriormente (BLAU e POWERS, 1989; DAVIS e BURGHARDT, 

2007; GRISHAM e POWERS, 1989; 1990; LOPEZ et al., 2003a; LOPEZ et al., 2003b). 

A existência dessa proposta de homologia entre áreas do telencéfalo de 

mamíferos e répteis funciona como um bom indicativo da possibilidade de 

envolvimento do córtex e da amígdala com a formação e consolidação de memórias 

que envolvam componentes emocionais do tipo medo/ansiedade em lagartos. Nesse 

grupo, comportamentos do tipo medo/ansiedade são bastante visíveis através do 

comportamento de congelamento, que se apresenta de forma bastante acentuada. 

Esse comportamento, caracterizado em T. hispidus por ausência de mudança na 

postura e/ou posição do lagarto (MATOS, 2010), é apresentado quando os lagartos, 

em geral, são ameaçados e é interpretado como um comportamento de defesa, onde 

o animal pode ser ignorado e/ou não ser facilmente notado por seu predador. 

A consolidação dessas homologias evolutivas entre estruturas cerebrais 

permite uma melhor compreensão dos mecanismos de evolução do sistema nervoso 

(MACÊDO-LIMA et al., 2013). Assim, o conhecimento das propriedades 

neurobiológicas de T. hispidus, por meio de uma análise das estratégias 

comportamentais e de aspectos moleculares relacionados à memória e ao 

comportamento do tipo medo/ansiedade, desenvolvidos pelos lagartos dessa espécie, 

tem potencial importância para o entendimento das bases biológicas envolvidas no 

comportamento animal. Além de, consequentemente, fornecer mais evidências sobre 

as bases evolutivas do sistema nervoso envolvidas com o processo de aprendizagem 

e formação de memória em vertebrados.  
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Sendo assim, sugerimos que lagartos da espécie Tropidurus hispidus são 

capazes de formar memórias aversivas e memórias espaciais e que no hipocampo e 

na amígdala desses animais ocorre plasticidade neural durante a formação e 

evocação de memórias.   

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 Realizar uma avaliação comportamental e neurobiológica da memória de 

lagartos machos da espécie Tropidurus hispidus. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Propor e avaliar um protocolo de estudo comportamental de aprendizagem 

aversiva para lagartos da espécie Tropidurus hispidus. 

 Propor e avaliar um modelo comportamental de formação de memórias 

espaciais em lagartos da espécie Tropidurus hispidus. 

 Verificar, em diferentes áreas telencefálicas de lagartos da espécie Tropidurus 

hispidus, a marcação de células com um indicador de plasticidade neural, após 

submeter os lagartos a protocolo de aprendizagem.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Aspectos Éticos 

Os experimentos foram realizados segundo as normas do Comitê de Ética em 

Pesquisa Animal da Universidade Federal de Sergipe (CEPA-UFS) que segue os 

princípios do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA). A pesquisa foi realizada com a 

devida autorização do CEPA (Protocolo 25/2013; Anexo A) e com autorização para 

captura e experimentação com finalidade cientifica de animais silvestres pertencentes 

a espécie Tropidurus hispidus, emitida pelo IBAMA sob o número de protocolo 

ICMBio/SISBio 19561-1. 

 

4.2 Animais  

Foram utilizados 50 lagartos da espécie Tropidurus hispidus adultos, machos, 

medindo o comprimento rostro-cloacal (CRC) ≥ 68 mm, segundo o comprimento que 

Ribeiro e Freire (2009) considera como machos adultos nessa espécie.  Os lagartos 

foram capturados com laço nos arredores da Universidade Federal de Sergipe e foram 

mantidos em terrários de acomodação, um aquário de vidro com dimensões 0,9 x 0,6 

x 0,4 m (comprimento, largura e altura, respectivamente) mantido em um ambiente a 

25º C. Os lagartos foram acomodados em número de 5 por terrário e tiveram livre 

acesso à água e à comida (larvas de coleóptero da espécie Tenebrio molitor). O 

terrário continha um assoalho composto por uma camada de 5 cm de areia na qual os 

animais podiam se enterrar durante a noite e continha também uma lâmpada de calor 

halogênica. Tal lâmpada permaneceu ligada 12 horas por dia e foi posicionada em um 

dos cantos do terrário de forma que os lagartos conseguissem termoregular.  

Em um dos experimentos foi utilizado também um gato doméstico macho 

(espécie Felis catus) que permanecia durante alguns minutos dentro de uma gaiola 

gradeada, apenas para servir como estímulo visual. O gato utilizado teve livre acesso 

à água e ração nos intervalos dos testes. Antes da realização dos experimentos, o 

gato foi colocado em uma gaiola posta dentro de um campo aberto e em seguida foi 

exposto durante 20 minutos à presença de um lagarto da espécie Tropidurus hispidus. 

Tal procedimento foi realizado como uma tentativa de ambientá-lo a presença do 
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lagarto, de forma a evitar grandes variações comportamentais do gato entre os 

ensaios experimentais.  Após esse período, o lagarto utilizado na ambientação do gato 

foi devolvido ao local inicial de sua captura.  

 

4.3 Delineamento Experimental 

O presente estudo foi constituído de dois experimentos distintos: (1) o protocolo 

comportamental do tipo medo/ansiedade e (2) o labirinto aquático de Morris 

modificado. O experimento comportamental do tipo medo/ansiedade foi realizado com 

intuito de avaliar o comportamento e a memória aversiva em lagartos da espécie 

Tropidurus hispidus ao ser exposto a um contexto aversivo, assim como quantificar e 

mapear em áreas telencefálicas células imunorreativas para proteína Zif-268 durante 

tais processos. Já no segundo experimento, foi utilizada uma modificação no labirinto 

aquático de Morris para analisar o comportamento desse réptil frente a uma tarefa que 

envolvesse aprendizagem espacial. 

 Em ambos os experimentos, as sessões comportamentais foram gravadas em 

vídeo com webcams para a realização das análises de alguns parâmetros 

comportamentais. 

 

4.3.1 EXPERIMENTO 1: PROTOCOLO COMPORTAMENTAL DO TIPO 

MEDO/ANSIEDADE (MEMÓRIA AVERSIVA) 

Durante a realização desse primeiro experimento foram utilizados 40 lagartos 

pertencentes à espécie Tropidurus hispidus. Após permanecerem no terrário de 

acomodação por um período de 4 dias, 32 dos animais participaram de testes 

comportamentais divididos em dois dias de experimentos (intitulados de Dia I e Dia II). 

Os outros 8 lagartos restantes constituíram um grupo Controle, que depois dos 4 dias 

de acomodação foram perfundidos sem passar pelas etapas comportamentais 

(Figura 6).  

4.3.1.1 Dia I: Aquisição e Consolidação da Memória 

O Dia I se constituiu de uma etapa de aquisição e consolidação da memória, 

na qual 32 animais foram igualmente distribuídos em dois grupos experimentais, o 

grupo Estímulo Neutro e o grupo Estímulo Aversivo (n = 16 por grupo). Os animais do 
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grupo Estímulo Aversivo foram transferidos do terrário de acomodação em que 

estavam habituados para a um campo aberto quadrado medindo 0,8 x 0,8 x 0,6m 

(comprimento, largura e altura, respectivamente), contendo 5 cm de areia no fundo, 

que estava em um ambiente mantido a 25ºC e que teve suas paredes internas 

higienizadas com uma solução de álcool a 10% antes de receber cada um dos 

lagartos. Após 10 minutos de um período de ambientação ao novo espaço, foi 

colocada no campo aberto uma gaiola gradeada, contendo um gato doméstico, 

durante um período de exposição de também 10 minutos. Já no grupo Estímulo 

Neutro, após também serem transferidos do terrário de acomodação para o campo 

aberto e serem submetidos a um período de 10 minutos de ambientação, os animais 

passaram por um período de exposição de 10 minutos a uma gaiola vazia, do mesmo 

tipo que a usada no grupo anterior (Figura 6).  

Após o período de exposição, as gaiolas de ambos os grupos foram retiradas 

e uma parcela dos animais, 8 do grupo Estímulo Aversivo e 8 do grupo Estímulo 

Neutro, permaneceram dentro do campo aberto por 20 minutos. Em seguida, foram 

individualmente transferidos para um novo terrário alocado em um ambiente escuro. 

Nesse ambiente, permaneceram por mais 55 minutos e então foi dado início a 

perfusões transcardíacas desses 16 animais. A duração total de 75 minutos entre a 

retirada das gaiolas e o início da perfusão teve como objetivo atingir um tempo próximo 

ao pico de expressão da proteína Zif-268. 

Logo depois da retirada da gaiola os 16 animais restantes (8 animais do grupo 

Estímulo Aversivo e 8 animais do grupo Estímulo Neutro) foram retirados do campo 

aberto e foram devolvidos aos seus terrários de acomodação, onde permaneceram 

por 24 horas antes de participarem do Dia II de experimentos. 

4.3.1.2 Dia II: Evocação da Memória 

A fim de que pudéssemos analisar o comportamento dos animais em um 

ambiente associado a um contexto aversivo, esses 16 lagartos restantes foram, após 

as 24h no terrário de acomodação, levados novamente para o campo aberto para 

participarem do segundo dia de experimentos, o Dia II.  
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Em ambos os grupos, os animais permaneceram por 10 minutos em um novo 

período de ambientação. Em seguida, tanto para os animais do grupo Estímulo Neutro 

quanto para os do Estímulo Aversivo, uma gaiola vazia foi colocada durante um 

período de exposição de mais 10 minutos (Figura 6). Posteriormente as gaiolas foram 

retiradas e os lagartos permaneceram por 20 minutos dentro do campo aberto.  Então, 

de forma individual, cada animal foi transferido para o terrário alocado em um 

ambiente escuro e lá permaneceram por mais 55 minutos antes que fossem realizadas 

as suas perfusões. Novamente, a duração total de 75 minutos entre a retirada das 

gaiolas e o início das perfusões teve como objetivo atingir um tempo próximo ao pico 

de expressão da proteína Zif-268.  

Figura 6: Desenho esquemático das etapas comportamentais do experimento de memória aversiva. 
O experimento foi dividido em Dia 1 (aquisição e consolidação da memória) e Dia 2 (evocação da 
memória). 
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4.3.2 EXPERIMENTO 2: LABIRINTO AQUÁTICO DE MORRIS MODIFICADO 

Como já mencionado, o labirinto aquático desenvolvido por Morris (1981) tem 

sido utilizado como um poderoso instrumento para avaliar a memória espacial em 

ratos. Em 2009, FOÀ et. al. realizaram adaptações nesse labirinto com intuito de 

estudar a orientação espacial na espécie de lagarto Podarcis sicula. Nós utilizamos 

esse modelo proposto para Podarcis sicula, com algumas modificações para que 

fosse apto ao nosso estudo de avaliação das memórias espaciais de lagartos 

pertencentes à espécie Tropidurus hispidus. 

Foi utilizado um labirinto constituído de uma caixa d’agua circular de polietileno, 

de cor preta com as dimensões de 1,68 m de diâmetro por 0,50 m de altura. Durante 

a realização do experimento, o aparato foi preenchido com uma coluna de 25 cm de 

profundidade de água, que era mantida na temperatura de 29±1 °C e que se tornava 

opaca pela adição de leite bovino desnatado, como tradicionalmente feito no labirinto 

de Morris. A sala onde foi realizado o experimento, continha espalhadas ao redor do 

labirinto dicas visuais tais como: cadeiras, mesas e o próprio experimentador que 

serviram como pontos de referência distal. Além disso, em uma das paredes internas 

da caixa d’agua foi fixada uma imagem de um círculo amarelo de 13 cm de diâmetro, 

que serviu como referência proximal para o animal.  

Abaixo dessa pista visual, foi colocado em um ponto fixo do labirinto um alvo a 

ser atingido pelos lagartos durante o experimento. Esse alvo era constituído de uma 

plataforma retangular branca de ferro, com 0,20 x 0,30 x 0,21 m (comprimento, largura 

e altura, respectivamente) posicionada em contato direto com a parede do labirinto. 

Foram marcados na borda externa do labirinto 4 pontos de referências opostos 

(chamados de “N”, “S”, “L” e “O”), sendo que o ponto N foi posicionado no local onde 

foi colocado a plataforma (Figura 7). 
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Durante a realização deste experimento foram utilizados 10 lagartos machos 

da espécie Troidurus hispidus, que após coletados, foram mantidos durante 7 dias em 

terrários de acomodação. Antes de cada soltura dos lagartos no labirinto aquático e 

no intervalo entre as solturas, os animais permaneciam por 30 minutos em uma caixa 

de descanso posicionado dentro da mesma sala onde era encontrado o labirinto. Tal 

caixa consistia de um terrário de plástico com dimensões de 0,48 x 0,33 x 0,23 m de 

dimensões (comprimento, largura e altura, respectivamente), com assoalho composto 

por uma camada de 5 cm areia fina e que contava com uma lâmpada de calor usada 

para permitir o aquecimento dos lagartos antes e nos intervalos entre cada soltura no 

labirinto.   

Para cada tentativa (trial), os lagartos foram colocados em uma pequena caixa 

de soltura de 0,18 x 0,12 x 0,08 cm (comprimento, largura e altura, respectivamente) 

de cor preta e com uma tampa opaca, onde permaneceram por 30 segundos antes de 

cada soltura no aparato, como uma tentativa de amenizar o possível estresse causado 

pela manipulação. A caixa de soltura foi posicionada no centro do labirinto, então a 

tampa opaca foi retirada e simultaneamente a caixa foi solta na água. Em seguida, o 

pesquisador se deslocou para uma posição fixa ao lado do labirinto.  Devido à 

presença de pequenas esferas de chumbo, que totalizavam 150 gramas, atreladas a 

Figura 7: Desenho esquemático do labirinto aquático modificado utilizado no experimento de memória 

espacial.  
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múltiplos pequenos furos na parte inferior, a caixa de soltura não permanecia 

flutuando por muito tempo, afundando em um intervalo entre 6 a 8 segundos, o que 

induzia os lagartos a nadarem.   

Com a plataforma imperceptível devido ao nível e a opacidade da água, foram 

realizados 3 trials (ensaios experimentais) de soltura por dia durante 19 dias. Em cada 

trial permitiu-se que os lagartos permanecessem nadando por um tempo máximo de 

30 segundos e, caso não atingissem a plataforma durante esse intervalo, eram 

cuidadosamente direcionados até o alvo, a plataforma. Sempre que atingiam ou que 

eram direcionados para o alvo, os lagartos eram deixados em cima da plataforma por 

30 segundos, antes de serem levados de volta para caixa de descanso onde 

permaneciam por 30 minutos até o próximo trial. Após o 3º trial, os animais ficaram 

mantidos na caixa de descanso por 30 minutos e então foram transferidos de volta 

para o terrário de acomodação.  

 

4.4 Fixação do Tecido e Preparo das Amostras 

Posteriormente à realização dos testes comportamentais em ambos os 

experimentos, os animais foram anestesiados com 20 mg/kg de xilazina e 200 mg/kg 

de quetamina via intraperitoneal. Após a anestesia fazer efeito e os animais estarem 

completamente sedados, deu-se início a perfusão intracardíaca com paraformaldeído 

(PFA) 4%. Para isso, cada lagarto foi inicialmente imobilizado e em seguida foi 

realizada uma toracotomia mediana para exposição do coração.  Foi então feita a 

introdução de uma agulha no ápice do seu único ventrículo, acompanhada de uma 

perfuração do átrio direito. Foi injetado pela agulha durante 5 minutos uma solução 

tampão fosfato salina (PBS) a 0,1 M, e em seguida foi injetado durante 15 minutos 

uma solução de paraformaldeído 4% (PFA) 0,1 M e pH 7,4. Em seguida os cérebros 

foram removidos por uma craniotomia, pós-fixados a 4º C por 24 horas no mesmo 

fixador (PFA  4%), e foram armazenados em sacarose 30% também a 4ºC. Os 

cérebros fixados foram seccionados em criostato de deslizamento (Leica, USA), no 

plano transversal a uma espessura de 50 µm. As secções foram distribuídas em 4 

compartimentos em um meio líquido com solução anticongelante à base de 

etilenoglicol e tampão fosfato, em seguida foram conservados a -20 ºC até as reações 

de imunoistoquímica.   
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4.5 Imunoistoquímica  

Os cortes contidos de cada animal foram lavados 4 vezes (durante 5 minutos 

cada) com tampão fosfato (PB) 0,1 M, pH 7,4, sob agitação automática, e logo após 

foram pré-tratadas com peróxido de hidrogênio a 0,3% em PB por 20 minutos para 

inativação da peroxidase endógena e novamente passaram por 4 lavagens (5 minutos 

cada) em PB.  Os cortes foram então colocados por 15 minutos em um tampão 

bloqueador (TB) composto de leite desnatado 5% em PB 0,1M, e foi feita uma lavagem 

com PB, sem agitar. Em seguida, as secções foram incubadas a 25ºC em overnight 

(de 18 a 24 horas) em um anticorpo primário produzidos em coelho (1:200; Oncogene 

Science, Cambridge) diluído em PB contendo Triton-X 100 a (ICN Biomedicals) 0,4% 

e de soro normal (Sigma Chemical Company) a 2% do animal em que foi obtido o 

anticorpo secundário. Após uma nova bateria de 4 lavagens em PB, as secções foram 

colocadas em contato por 120 minutos com o anticorpo secundário biotinilado (cabra 

anti-coelho), na concentração de 1:200 (Jackson), diluído em uma solução de Triton-

X 100 a 0,4% em PB 0,1 M. Logo em seguida, os cortes passaram novamente por 

uma bateria de 4 lavagens em  PB e foram incubados numa solução de Avidina-

Biotina-Peroxidase (Vectastain Standard ABC kit, Vector Labs, USA; 2% da solução 

total) mais Triton-X 100 NaCl, por 120 minutos, e foram lavados novamente 4 vezes 

em PB. Para revelar a reação, os cortes foram colocados em contato com o 

cromógeno Diaminobenzidina (DAB) (Sigma, St Louis, MO, USA) a 2,5% diluída em 

PB (0,1M / pH 7,4). Então foram realizadas 4 lavagens dos tecidos (5 minutos cada) 

com PB a 0,1 M e pH 7,4. Os cortes foram montados em lâminas gelatinizadas, secas 

em temperatura ambiente, e posteriormente mergulhadas em uma solução de 

tetróxido de ósmio a 0,05%, por 30 segundos, para intensificação da reação.   

 

4.6 Análises de Dados 

Todos os vídeos gravados tiveram os parâmetros comportamentais 

quantificados por um programa de rastreamento de animais (Any-maze, Stoelting, 

USA) e também foram quantificados manualmente. Os dados de ambos os 

experimentos foram todos processados e analisados através programa Prism 6.0 

(GraphPad Software Inc, EUA).  
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Após a realização do experimento de memória aversiva foram, em ambos os 

dias (Dia I e Dia II), analisados os seguintes parâmetros comportamentais: número de 

quadrantes visitados; número de comportamentos de deslocamento iniciado; tempo 

de congelamento; latência para o primeiro movimento e número de tentativas de fuga. 

Para analisar o número de quadrantes visitados pelos lagartos, os vídeos gravados 

tiveram o campo aberto virtualmente subdividido em 16 quadrantes de mesmo 

tamanho que eram contabilizados a cada visita. Além disso, também foi quantificado 

o número de vezes que os lagartos realizaram um movimento que resultava em um 

deslocamento, independente dessa locomoção ter ou não cruzado um outro 

quadrante.  No parâmetro comportamental de tempo de congelamento foi medido o 

tempo em que os lagartos permaneciam imóveis, sem esboçar qualquer 

deslocamento. Como lagartos da espécie T. hispidus tem uma locomoção realizada 

em pulsos de movimentos intercalados com curtos períodos de imobilidade, não foram 

considerados como congelamento tempos de imobilidade menores do que 20 

segundos, pois períodos tão curtos de imobilidade assemelham-se mais com tais 

períodos entre pulsos de deslocamento do que com o comportamento de 

congelamento propriamente dito. Também foi analisado o tempo gasto pelos animais 

para iniciar o primeiro movimento de deslocamento a partir do início do experimento; 

a esse intervalo chamamos de latência para o primeiro movimento. Por fim, foram 

contabilizadas como tentativas de fuga todas as vezes que os lagartos tentavam 

escalar ou saltavam nas paredes do campo aberto.  

Os dados comportamentais do experimento 1 foram examinados quanto à 

normalidade pelo teste Kolmogorov-Smirnov e não apresentaram distribuição normal. 

Ao se comparar as diferenças entre os valores dos dados comportamentais, em todos 

os parâmetros analisados em ambos os dias de experimentos, foi utilizado o teste de 

Mann Whitney. Foi utilizado o teste de Wilcoxon para comparar valores da 

ambientação e a exposição, os dados comportamentais encontrados no grupo 

Estímulo Neutro, assim como para se comparar entre a ambientação e a exposição 

os dados encontrados no grupo Estímulo Aversivo. Foi aplicado o coeficiente de 

Spearman para testar a existência de correlação entre o tempo de congelamento e o 

tempo de duração da realização do experimento.  

Na análise da imunoistoquímica para Zif-268, foram digitalizadas imagens em 

aumento de 200 x utilizando-se de um microscópio óptico (Olympus, BX-41) que 
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estava acoplado a uma câmera (Nikon, DXM-1200) conectada a um computador. 

Imagens de 4 secções de cada animal foram contadas de forma que o pesquisador 

não soubesse a que grupo pertencia cada imagem, com a finalidade de evitar algum 

viés na contagem. Todas as células Zif-268 positivas nas seguintes áreas de 

interesse: Córtex Medial (CM), Córtex Dorsomedial (CDM), Córtex Dorsal (CD), Córtex 

Lateral (CL), Septum hipocampal (SEP), Amígdala (AMI), Estriado (EST) e Área 

Dorsoventricular (ADV).  

Para testar a diferença estatística da quantificação das contagens de células 

para cada grupo experimental foi utilizado o teste de Mann Whitney e, para os dados 

pareados, o teste de postos com sinal de Wilcoxon. 

Após passar pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov verificou-se 

que os dados obtidos no experimento 2 do labirinto aquático modificado tiveram 

distribuição normal.  Foi aplicado o coeficiente de correlação de Pearson para testar 

a existência de correção entre o tempo para chegar à plataforma e os dias de duração 

da realização do experimento. 

No experimento 1, os dados foram expressos como mediana e intervalo 

interquartis (Q1 e Q3). Enquanto no experimento 2, os dados foram representados por 

médias e erro padrão da média. Em todos os testes, valores de p<0,05 foram 

considerados significativos. 

 

5 RESULTADOS  

5.1 Experimento 1: Protocolo Comportamental Do Tipo Medo/Ansiedade 

(Memória Aversiva) 

5.1.1 ANÁLISE COMPORTAMENTAL  

5.1.1.1 Dia I: Aquisição e Consolidação da Memória 

5.1.1.1.1 Atividade Locomotora  

Durante a avaliação do comportamento locomotor, no primeiro dia de teste, foi 

verificado uma redução significativa da atividade motora dos lagartos durante a 

exposição ao gato. Para o número de quadrantes visitados, o teste de Wilcoxon 

demonstrou, no grupo Estímulo Aversivo, a existência de uma diferença 
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estatisticamente significativa (p<0,001) entre os valores exibidos no período de 

ambientação (24,00; 9,00 – 67,00) e os exibidos na exposição (1,00; 1,00 – 1,00), 

constatando-se que houve uma diminuição no número de visitas durante tal período 

de exposição ao gato (Figura 8 A). Porém, nos animais do grupo Estímulo Neutro, 

essa diferença entre os períodos de ambientação (33,50; 12,50 – 49,75) e de 

exposição (15,50; 1,75 – 44,00) não foi encontrada (p=0,075). 

Durante o período de ambientação, foi demonstrado pelo teste de Mann-

Whitney que também não houve diferença (p=0,526) no número de quadrantes 

visitados pelo grupo Estímulo Neutro (33,50; 12,50 – 49,75) em comparação ao 

visitados pelo grupo Estímulo Aversivo (24,00; 9,00 – 67,00).  De forma distinta, 

durante o período de exposição, os animais do grupo Estímulo Aversivo (1,00; 1,00 – 

1,00) apresentaram um menor número de quadrantes visitados quando comparados 

com os animas do grupo Estímulo Neutro (15,50; 1,75 – 44,00), sendo demonstrado 

entre os grupos a existência de uma diferença estatisticamente significativa (p<0,001; 

Figura 8 A).  

Quanto ao número de movimentos de deslocamento realizados, foi exibida pelo 

teste de Wilcoxon uma diminuição estatisticamente significativa (p<0,001) entre os 

dados apresentados nos períodos de ambientação (28,00; 13,50 – 52,75) e exposição 

(0,00; 0,00 – 0,00) dos animais do grupo Estímulo Aversivo (Figura 8 B.  Entretanto, 

para os animais do grupo Estímulo Neutro, não foi apresentada diferença (p=0,060) 

entre os valores apresentados no período de ambientação (44,00; 16,50 – 70,00) e no 

período de exposição (32,00; 3,00 – 57,00). 

Ao considerar o número de deslocamentos realizados durante o período de 

ambientação, não foram observadas diferenças estatísticas (p=0,649) entre os valores 

de deslocamentos exibidos no grupo Estímulo Neutro (44,00; 16,50 – 70,00) e no 

grupo Estímulo Aversivo (28,00; 13,50 – 52,75). Contudo, durante o período de 

exposição, o teste de Mann-Whitney revelou uma diferença significativa (p<0,001) e 

um menor número de deslocamentos do grupo Estímulo Aversivo (0,00; 0,00 – 0,00) 

quando comparado com os valores exibidos pelo grupo Estímulo Neutro (32,00; 3,00 

– 57,00; Figura 8 B).  
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5.1.1.1.2 Comportamento Tipo Medo/Ansiedade  

Ao se analisar o tempo em que os animais permaneceram apresentando o 

comportamento de congelamento, foi possível notar que os lagartos do grupo Estímulo 

Neutro exibiram durante o período de exposição (479,00; 337,30 – 599,80) um leve 

aumento no tempo de congelamento comparado com o que ocorreu durante a 

Figura 8: Atividade locomotora apresentada pelos lagartos durante o 1º dia do experimento de 
memória aversiva. Em A, Número de quadrantes visitados pelos lagartos. Em B, Número de 
deslocamento realizados. Durante a exposição os animais submetidos ao estímulo aversivo 
apresentaram uma diminuição da atividade motora, quando comparados ao grupo neutro. Os dados 
foram representados com medianas e intervalos interquartis. Foram utilizados os testes de Mann-
Whitney ou Wilcoxon (para medidas repetidas), e valores de p<0,05 foram considerados significativos. 
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ambientação (340,00; 250,00 – 499,80), mas o valor dessa diferença, entre 

ambientação e exposição no grupo Estímulo Neutro, mostrou pelo teste de Wilcoxon 

não ser estatisticamente significativo (p=0,067). Da mesma forma, após a realização 

do teste de Wilcoxon, notou-se que no grupo Estímulo Aversivo houve uma diferença 

significativa (p<0,001) entre o tempo de congelamento exibido nos períodos de 

ambientação (447,50; 246,80 – 516,80) e de exposição (600,00; 600,00 – 600,00), 

sendo o período da exposição o que apresentou um maior tempo de congelamento 

(Figura 9 A). 

Durante o período de exposição, o teste de Mann-Whitney revelou uma 

diferença significativa (p<0,001) e um maior tempo de congelamento no grupo 

Estímulo Aversivo (600,00; 600,00 – 600,00) em detrimento ao exibido pelo grupo 

Estímulo Neutro (479,00; 337,30 – 599,80; Figura 9 A). No entanto, durante o período 

de ambientação, não foi encontrada disparidade significativa (p=0,609) entre o tempo 

de congelamento do grupo Estímulo Aversivo (447,50; 246,80 – 516,80) e o tempo de 

congelamento do grupo Estímulo Neutro (340,00; 250,00 – 499,80). 

Quando o tempo de congelamento foi analisado separadamente, minuto a 

minuto, através do teste de correlação de Spearman, pôde-se perceber que durante 

o período de ambientação, tanto o grupo Estímulo Neutro (r= -0,794; p=0,009) quanto 

o grupo Estímulo Aversivo (r= -0,891; p=0,001) apresentaram correlações negativas 

e estatisticamente significativas entre o tempo de congelamento e o passar do tempo 

(minuto a minuto) do período experimental (Figura 9 B). Durante o período de 

exposição, o grupo Estímulo Neutro também exibiu uma correlação negativa e 

significativa para entre esses parâmetros (r= -0,685; p= 0,035), no entanto o grupo 

Estímulo Aversivo (r= -0,410; p=0,064) não apresentou tal correlação (Figura 9 C). 
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Figura 9: Tempo de congelamento apresentado pelos lagartos durante o 1º dia do experimento de 
memória aversiva. Em A, tempo de congelamento total durante os 10 minutos de cada período 
experimental. Em B, correlações entre o tempo de congelamento e o tempo de duração do período 
de ambientação. Em C, correlações entre o tempo de congelamento e o tempo de duração do período 
de exposição. Durante a exposição os animais submetidos ao estímulo aversivo, apresentaram um 
aumento do congelamento, quando comparados ao grupo neutro, e não apresentaram correlação com 
o passar do tempo. Os dados foram representados com medianas e intervalos interquartis. Foram 
utilizados os testes de Mann-Whitney ou Wilcoxon (para medidas repetidas), o teste de correlação de 
Spearman para o congelamento minuto a minuto, e valores de p<0,05 foram considerados 
significativos. 
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Na categoria tempo de latência decorrido para o primeiro movimento, os 

animais do grupo Estímulo Neutro apresentaram, no período de ambientação (27,00; 

15,50 – 78,00), um tempo de latência com valor inferior ao exibido no período de 

exposição (135,50; 52,00 – 469,50). O teste de Wilcoxon demonstrou ser 

estatisticamente significativa essa diferença (p=0,002; Figura 10 A). Após aplicação 

desse mesmo teste, foi constatado também, no grupo do Estímulo Aversivo, um 

aumento significativo (p<0,001) da latência no período de exposição (600,00; 600,00 

– 600,00) quando comparada com o tempo apresentado no período de ambientação 

(77,50; 34,25 – 164,50). 

Ao se comparar tal latência durante o período de ambientação, não foi 

encontrada diferença significativa (p=0,066) entre os grupos Estímulo Neutro (27,00; 

15,50 – 78,00) e o Estímulo Aversivo (77,50; 34,25 – 164,50). Todavia, durante o 

período de exposição, o grupo do Estímulo Aversivo (600,00; 600,00 – 600,00) 

apresentou um maior tempo de latência quando comparado com o tempo apresentado 

pelo grupo Estímulo Neutro (135,50; 52,00 – 469,50), observado através do teste de 

Mann-Whitney (p<0,001; Figura 10 A). 

Em relação às tentativas de fuga feitas pelos animais, não foi encontrada, 

durante o período de ambientação, diferença significativa (p=0,328) entre os grupos 

Estímulo Neutro (1,00; 0,00 – 3,50) e Estímulo Aversivo (2,50; 0,00 – 5,00). No 

entanto, no período de exposição, o teste de Mann-Whitney mostrou a existência de 

expressiva diferença (p=0,012) e um número maior de tentativas pelo grupo do 

Estímulo Neutro (0,00; 0,00 – 1,00) quando comparados com os valores exibidos pelo 

Estímulo Aversivo (0,00; 0,00 – 0,00; Figura 10 B).  

Considerando o número de tentativas de fuga apresentadas pelos animais do 

grupo Estímulo Neutro, o teste de Wilcoxon revelou uma diferença significativa 

(p=0,012) entre os valores exibidos nos dois períodos experimentais, sendo possível 

notar uma diminuição no número de tentativas exibidas durante o período de 

exposição (0,00; 0,00 – 1,00) quando comparado ao apresentado no período de 

ambientação (1,00; 0,00 – 3,50).  Da mesma forma, no grupo Estímulo Aversivo foi 

observado, com o teste Wilcoxon, uma redução significativa (p=0,001) no número de 

tentativas de fuga realizadas pelo período de exposição (0,00; 0,00 – 0,00) ao se 

comparar com o período de ambientação (2,50; 0,00 – 5,00; Figura 10 B).  
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Figura 10: Parâmetros comportamentais tipo medo/ansiedade apresentados pelos lagartos durante o 
1º dia do experimento de memória aversiva. Em A, Tempo de latência decorrido para o primeiro 
movimento. Em B, Número de tentativas de fuga realizadas. Durante a exposição os animais 
submetidos ao estímulo aversivo apresentaram um aumento na latência e uma diminuição de 
tentativas de fuga, quando comparados ao grupo neutro. Os dados foram representados com 
medianas e intervalos interquartis. Foram utilizados os testes de Mann-Whitney ou Wilcoxon (para 
medidas repetidas), e valores de p<0,05 foram considerados significativos. 
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5.1.1.2 Dia II: Evocação da Memória 

5.1.1.2.1 Atividade Locomotora  

Durante o período de ambientação do segundo dia de experimento, o número 

de quadrantes visitados pelos animais do grupo Estímulo Neutro não se diferiu 

estatisticamente (p=0,125) entre período de ambientação (20,00; 7,50 – 30,00) e de 

exposição (1,00; 1,00 – 8,50). No entanto, nota-se que os animais desse grupo, 

durante o período de ambientação, apresentaram um maior número de visitas. Do 

mesmo modo, usando o teste de Wilcoxon nos dados animais do grupo Estímulo 

Aversivo, não foi encontrada diferença estatística (p=0,125) entre o número de visitas 

a quadrantes durante período de ambientação (3,00; 1,50 – 4,50) e o de exposição 

(1,00; 1,00 – 2,50; Figura 11 A). Quando o número de quadrantes visitados durante 

o período de ambientação foi comparado entre os grupos experimentais, verificou-se 

pelo teste Mann-Whitney a existência de uma diferença significativa (p=0,016), sendo 

que o grupo Estímulo Aversivo (3,00; 1,50 – 4,50) apresentou um número menor de 

visitas em comparação aos animais do grupo Estímulo Neutro (20,00; 7,50 – 30,00; 

Figura 11 A). De modo distinto, os animais do grupo Estímulo Neutro (1,00; 1,00 – 

8,50) e os do grupo Estímulo Aversivo (1,00; 1,00 – 2,50) não apresentaram diferença 

significativa no número de quadrantes visitados durante o período de exposição 

(p=0,683).  

Para o número de movimentos de deslocamento realizados pelos animais, no 

grupo Estímulo Neutro, foi demonstrada pelo teste de Wilcoxon a existência de uma 

diferença (p=0,031) entre os valores apresentados no período de ambientação (26,00; 

12,00 – 38,00) e no período de exposição (0,00; 0,00 – 9,00), sendo o período da 

ambientação o que teve um maior número de deslocamentos (Figura 11 B). Em 

contrapartida, não foi observada nos animais do grupo Estímulo Aversivo, alteração 

significativa (p=0,563) nos valores dos deslocamentos realizados no período de 

ambientação (3,00; 1,00 – 3,50) e no de exposição (0,00; 0,00 – 8,50). 

Além disso, os dados do número de deslocamentos iniciados durante o período 

de ambientação foram menores no grupo Estímulo Aversivo (3,00; 1,00 – 3,50), 

quando comparado ao grupo Estímulo Neutro (26,00; 12,00 – 38,00), analisados 

através do teste de Mann-Whitney (p=0,008). Para o período da exposição, não houve 

distinção significativa (p>0,999) quanto ao número de deslocamentos efetivados pelos 
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animais dos grupos Estímulo Neutro (0,00; 0,00 – 9,00) e Estímulo Aversivo (0,00; 

0,00 – 8,50; Figura 11 B).  

 

 

 

 

Figura 11: Atividade locomotora apresentada pelos lagartos durante o 2º dia do experimento de 
memória aversiva. Em A, Número de quadrantes visitados pelos lagartos. Em B, Número de 
deslocamento realizados. Durante a ambientação, os animais submetidos ao estímulo aversivo 
apresentaram uma diminuição da atividade motora, quando comparados ao grupo neutro. Os dados 
foram representados com medianas e intervalos interquartis. Foram utilizados os testes de Mann-
Whitney ou Wilcoxon (para medidas repetidas), e valores de p<0,05 foram considerados significativos. 
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5.1.1.2.2 Comportamento Tipo Medo/Ansiedade  

Durante o segundo dia de experimento, os animais do grupo Estímulo Neutro 

exibiram pelo teste de Wilcoxon diferença significativa (p=0,031) quanto ao tempo de 

congelamento entre os períodos de ambientação (475,00; 442,00 – 539,00) e 

exposição (598,00; 555,50 – 600,00). E não foi encontrada diferença expressiva 

(p=0,563) entre o tempo de congelamento exibido nos períodos de ambientação 

(593,00; 583,00 – 599,00) e exposição (600,00; 547,50– 600,00) para os animais do 

grupo Estímulo Aversivo. Porém, o teste de Mann-Whitney revelou que, durante o 

período de ambientação, o tempo de congelamento no grupo Estímulo Aversivo 

(593,00; 583,00 – 599,00) foi estatisticamente distinto (p=0,008) e significativamente 

maior aos valores exibidos no grupo Estímulo Neutro (475,00; 442,00 – 539,00). Já 

para o período de exposição, não foi observada diferença relevante no tempo de 

congelamento (p=0,841) apresentado nos grupos Estímulo Neutro (598,00; 555,50 – 

600,00) e Estímulo Aversivo (600,00; 547,50– 600,00). (Figura 12 A). 

Ao analisar o tempo de congelamento, minuto a minuto, durante o período de 

ambientação, foi verificado pelo teste de correlação de Spearman, que o grupo 

Estímulo Neutro apresentou uma correlação moderada e negativa (p= 0,049 e r= -

0,638) entre o tempo de congelamento e o tempo de duração do experimento (Figura 

12 B). No entanto, não foi encontrada tal correlação no grupo Estímulo Aversivo (p= 

0,715 e r= 0,132). 

Durante o período de exposição, tanto o grupo Estímulo Neutro (p= 0,034 e r= 

-0,627) quanto o grupo Estímulo Aversivo (p= 0,008 e r= -0,792) exibiram uma 

correlação negativa e relevante entre o tempo de congelamento e a duração do 

período experimental (Figura 12 C).  
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Figura 12: Tempo de congelamento apresentado pelos lagartos durante o 2º dia do experimento de 
memória aversiva. Em A, tempo de congelamento total durante os 10 minutos de cada período 
experimental. Em B, correlações entre o tempo de congelamento e o tempo de duração do período de 
ambientação. Em C, correlações entre o tempo de congelamento e o tempo de duração do período de 
exposição. Durante a ambientação os animais submetidos ao estímulo aversivo apresentaram um 
aumento do congelamento, quando comparados ao grupo neutro, e não apresentaram correlação com 
o passar do tempo. Os dados foram representados com medianas e intervalos interquartis. Foram 
utilizados os testes de Mann-Whitney ou Wilcoxon (para medidas repetidas), o teste de correlação de 
Spearman para congelamento minuto a minuto, e valores de p<0,05 foram considerados significativos. 
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Ao se comparar a latência exibida pelos animais do grupo Estímulo Neutro, o 

teste de Wilcoxon demonstrou a existência de uma diferença significativa (p=0,031) e 

um aumento no tempo de latência durante o período de exposição (584,00; 302,50 – 

600,00) quando confrontado aos valores exibidos durante a ambientação (100,00; 

47,50 – 214,00). Já para o grupo do Estímulo Aversivo não foi observada diferença 

expressiva (p=0,313) entre os períodos de ambientação (162,00; 37,50 – 454,00) e de 

exposição (324,00; 600,00– 600,00). Ver Figura 13 A. 

Ao analisar, pelo teste de Mann-Whitney, a latência durante o período de 

ambientação, também não foi encontrada distinção estatística (p=0,667) entre o grupo 

Estímulo Neutro (100,00; 47,50 – 214,00) e o grupo Estímulo Aversivo (162,00; 37,50 

– 454,00). Do mesmo modo, durante o período de exposição não foi exibido diferença 

significativa (p=0,841) ao se comparar os valores de latência dos grupos Estímulo 

Neutro (584,00; 302,50 – 600,00) e Estímulo Aversivo (324,00; 600,00– 600,00; 

Figura 13 A). 

Levando em consideração o número de tentativas de fuga, foi observado, por 

meio do teste de Mann-Whitney, que os valores exibidos durante a ambientação do 

grupo Estímulo Neutro (0,00; 0,00 – 5,00) e a ambientação do grupo Estímulo Aversivo 

(0,00; 0,00 – 0,50) não diferiram significativamente (p=0,722), assim como também 

não houve diferença (p=0,444) entre a exposição do grupo Estímulo Neutro (0,00; 0,00 

– 1,00) e a exposição do grupo Estímulo Aversivo (0,00; 0,00 – 0,00).  Assim como, 

nem no grupo Estímulo Neutro (p<0,999) nem no grupo Estímulo Aversivo, (p<0,999) 

foram encontradas diferenças estatísticas ao se comparar, entre os períodos de 

ambientação e de exposição, o número de tentativas de fuga usando o teste Wilcoxon 

(Figura 13 B).  
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5.1.2 IMUNOISTOQUÍMICA  

Ao se analisar o número de neurônios Zif-268 positivos, foram reveladas pelo 

teste de Kruskal-Wallis diferenças estatísticas significativas entre os grupos 

experimentais em 7 das 9 áreas telencefálicas consideradas: Córtex Medial (p<0,001), 

Córtex Dorsomedial (p<0,001), Córtex Dorsal (p<0,001), Hipocampo Reptiliano 

(p<0,001), Região Dorsoventicular (p<0,001), Amígdala (p<0,001) e Estriado 

(p=0,007) (ver Figuras 14 A-D, F-H e Figura 15), mas não foram demonstradas  

diferenças nas áreas do Córtex Lateral (p=0,670)  e nem no Septum (p=0,690) (Ver 

Figura 13: Parâmetros comportamentais tipo medo/ansiedade apresentados pelos lagartos durante o 
2º dia do experimento de memória aversiva. Em A, Tempo de latência decorrido para o primeiro 
movimento. Em B, Número de tentativas de fuga realizadas. Os dados foram representados com 
medianas e intervalos interquartis. Foram utilizados os testes de Mann-Whitney ou Wilcoxon (para 
medidas repetidas), e valores de p<0,05 foram considerados significativos. 
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Figuras 14 E e I).  Por meio do pós-teste de múltiplas comparações de Dunn, foi 

observado, no Córtex Medial, um aumento significativo do número de células Zif-268 

positivas no grupo Estímulo Aversivo Dia 1 (35,13; 27,88 – 40,50) quando comparado 

aos grupos Controle (16,25; 12,63 – 16,63; p<0,001), Estímulo Neutro Dia 1 (18,25; 

16,13 – 21,38; p=0,024) e Estímulo Neutro Dia 2 (16,75; 16,13 – 22,33; p=0,043). Esse 

aumento também foi observado para o grupo Estímulo Aversivo Dia 2 (32,25; 30,75 – 

40,44) em relação ao grupo Controle (16,25; 12,63 – 16,63; p<0,001), ao grupo 

Estímulo Neutro Dia 1 (18,25; 16,13 – 21,38; p=0,012) e ao grupo Estímulo Neutro Dia 

2 (16,75; 16,13 – 22,33; p=0,022). Ver Figura 14 A e Figura 15. 

No Córtex Dorsomedial, o teste de Dunn também apresentou um aumento de 

neurônios Zif-268 positivos nos grupos Estímulo Neutro Dia 1 (47,00; 42,88 – 52,50; 

p=0,010), Estímulo Aversivo Dia 1 (55,25; 44,50 – 57,25; p=0,014), Estímulo Neutro 

Dia 2 (66,25; 61,50 – 71,88; p<0,001) e Estímulo Aversivo Dia 2 (54,75; 48,38 – 55,63; 

p<0,017) quando comparado aos valores do grupo Controle (34,25; 32,25 – 38,75). 

Também foram observadas diferenças estatísticas entre o grupo Estímulo Neutro Dia 

2 (66,25; 61,50 – 71,88) e os grupos Estímulo Neutro Dia 1 (47,00; 42,88 – 52,50; 

p=0,038) e Estímulo Aversivo Dia 2 (54,75; 48,38 – 55,63; p=0,004). Ver Figura 14 B.  

O teste de múltiplas comparações mostrou no Córtex Dorsal um aumento no 

número de células Zif-268 positivas do grupo Estímulo Aversivo no Dia 1 (87,25; 84,13 

– 103,00) quando comparado ao grupo Controle (60,13; 51,00 – 69,25; p<0,001), ao 

grupo Estímulo Neutro no Dia 1 (62,25; 60,00 – 70,50; p=0,005) e ao grupo Estímulo 

Neutro no Dia 2 (66,81; 60,00 – 71,38; p=0,014). Foi observado também um aumento 

do número de neurônios no grupo Estímulo Aversivo no Dia 2 (90,75; 78,50 – 101,30) 

em relação aos grupos Controle (60,13; 51,00 – 69,25; p<0,001), Estímulo Neutro Dia 

1 (62,25; 60,00 – 70,50; p=0,007) e Estímulo Neutro Dia 2 (66,81; 60,00 – 71,38; 

p=0,019). Ver Figura 14 C. 

Ao se considerar toda área hipocampal reptiliana, ou seja, somando-se os 

valores do Córtex Medial, Córtex Dorsomedial e Córtex Dorsal, o pós-teste de Dunn 

revelou um aumento de células Zif-268 positivas para o grupo Estímulo Aversivo no 

Dia 1 (177,00; 160,60 – 182,30) em relação aos grupos Controle (104,30; 101,10 – 

127,30; p<0,001) e Estímulo Neutro no Dia 1 (131,30; 125,50 – 134,30; p=0,005). Uma 

elevação estatisticamente significativa no número de neurônios também foi notada no 
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grupo Estímulo Aversivo Dia 2 (172,30; 163,30 – 183,30), ao ser conferido com o 

grupo Controle (104,30; 101,10 – 127,30; p<0,001), com o grupo Estímulo Neutro Dia 

1 (131,30; 125,50 – 134,30; p=0,006) e o grupo Estímulo Neutro Dia 2 (152,20; 144,60 

– 157,90; p=0,001). Ver Figura 14 D. 

Para o número de célula Zif-268 positivas na Região Dorsoventricular, o teste 

de múltiplas comparações apresentou um acréscimo para o grupo Estímulo Aversivo 

no Dia 1 (89,25; 82,00 – 108,00) em relação ao grupo Controle (58,25; 47,00 – 64,34; 

p<0,001) e ao Estímulo Neutro no Dia 1 (59,50; 53,25 – 70,00; p<0,001). Assim como 

também exibiu um aumento de células do grupo Estímulo Aversivo Dia 2 (76,00; 68,25 

– 90,25) ao ser confrontado com o grupo Controle (58,25; 47,00 – 64,34; p=0,046). 

Ver Figura 14 F. 

Na amígdala, o teste de Dunn mostrou um aumento significativo do número de 

neurônios marcados para Zif-268 no grupo Estímulo Aversivo Dia 1 (119,00; 103,40 – 

132,30) quando comparado ao grupo Controle (68,00; 65,00 – 71,75; p<0,001), ao 

grupo Estímulo Neutro no Dia 1 (82,00; 73,25 – 87,75; p=0,039) e ao grupo Estímulo 

Neutro no Dia 2 (71,75; 65,63 – 75,38; p=0,001). Foi notado ao mesmo tempo um 

aumento do número de neurônios no grupo Estímulo Aversivo no Dia 2 (110,50; 82,50 

– 132,30) em relação aos grupos Controle (68,00; 65,00 – 71,75; p<0,001) e Estímulo 

Neutro no Dia 2 (71,75; 65,63 – 75,38; p=0,009). Ver Figura 14 G e Figura 15. 

Além disso, no estriado, a análise de múltiplas comparações expôs que em 

relação ao grupo controle (58,75; 53,25 – 60,75) houve aumento estatisticamente 

significativo do número de células Zif-268 positivas nos grupos Estímulo Neutro no Dia 

1 (66,38; 59,81 – 74,97; p=0,029), Estímulo Aversivo no Dia 1 (68,25; 63,75 – 74,88; 

p=0,045), Estímulo Neutro no Dia 2 (67,50; 63,25 – 76,00; p=0,040) e Estímulo 

Aversivo no Dia 2 (76,00; 65,63 – 86,13; p=0,003). Ver Figura 14 H. 
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Figura 14: Número de células Zif-268 positivas (Zif-268+) em diferentes áreas telencefálicas do lagarto 
Tropidurus hispidus após participarem do experimento de memória aversiva. Diferenças para o número 
de células foram observadas nas áreas Córtex Medial (A), Córtex Dorsomedial (B), Córtex Dorsal (C), 
Hipocampo Reptiliano (D), Região Dorsoventicular (F), Amigdala (G) e Estriado (H), mas não para o 
Córtex Lateral (E) e o Septum Hipocampal (I). CTR= Grupo Controle, NEU 1= Grupo Estímulo Neutro 
no Dia 1, AVE 1= Grupo Estímulo Aversivo no Dia 1, NEU 2= Grupo Estímulo Neutro no Dia 2 e AVE 
2= Grupo Estímulo Aversivo no Dia 2. Os dados foram representados com medianas e intervalos 
interquartis. Foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis seguido do teste de múltiplas comparações de 
Dunn, e valores de p<0,05 foraxm considerados significativos. Sinalizados estão os grupos que tiveram 
diferença significativa (p<0,05) em relação ao grupo Controle (*), ao grupo Estímulo Neutro no Dia 
1(#), ao grupo Estímulo Aversivo no Dia 1 (&) ou ao grupo Estímulo Neutro no Dia 2 (§).       

C ó r te x  M e d ia l

N
ú

m
e

r
o

 d
e

 C
é

lu
la

s
 Z

if
-2

6
8

+

C T R N E U  1 AVE  1 N E U  2 AVE  2

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

* * * * * *

# #

§§

A C ó r te x  D o r s o m e d ia l

N
ú

m
e

r
o

 d
e

 C
é

lu
la

s
 Z

if
-2

6
8

+

C T R N E U  1 AVE  1 N E U  2 AVE  2

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

*

* * *

*

#

*

§ §

B C ó r te x  D o r s a l

N
ú

m
e

r
o

 d
e

 C
é

lu
la

s
 Z

if
-2

6
8

+

C T R N E U  1 AVE  1 N E U  2 AVE  2

0

5 0

1 0 0

1 5 0

* * *

# #

* * *

# #

&

§

C

H ip o c a m p o  R e p tilia n o

N
ú

m
e

r
o

 d
e

 C
é

lu
la

s
 Z

if
-2

6
8

+

C T R N E U  1 AVE  1 N E U  2 AVE  2

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

* * *

# #

* * *

# #

§ §

D C ó r te x  L a te ra l
N

ú
m

e
r
o

 d
e

 C
é

lu
la

s
 Z

if
-2

6
8

+

C T R N E U  1 AVE  1 N E U  2 AVE  2

0

5 0

1 0 0

1 5 0

E R e g iã o  D o rs o v e n tr ic u la r

N
ú

m
e

r
o

 d
e

 C
é

lu
la

s
 Z

if
-2

6
8

+

C T R N E U  1 AVE  1 N E U  2 AVE  2

0

5 0

1 0 0

1 5 0

# # #

* * *
*

F

A m íg d a la

N
ú

m
e

r
o

 d
e

 C
é

lu
la

s
 Z

if
-2

6
8

+

C T R N E U  1 AVE  1 N E U  2 AVE  2

0

5 0

1 0 0

1 5 0
* * *

& &

* * *

§ §#

G E s tr ia d o

N
ú

m
e

r
o

 d
e

 C
é

lu
la

s
 Z

if
-2

6
8

+

C T R N E U  1 AVE  1 N E U  2 AVE  2

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

* * *

* *

H S e p tu m  H ip o c a m p a l

N
ú

m
e

r
o

 d
e

 C
é

lu
la

s
 Z

if
-2

6
8

+

C T R N E U  1 AVE  1 N E U  2 AVE  2

0

5 0

1 0 0

1 5 0

I



56 
 

Contudo, no Córtex Lateral (p= 0,670) e no Septum Hipocampal (p= 0,690) o 

teste de Kruskal-Wallis não mostrou diferenças significativas entre o número de 

células Zif-268 positivas encontradas nos grupos experimentais (Figura 14 E e I). 

 

Figura 15: Imagens representativas da marcação de células Zif-268 positivas (Zif-268+) no Córtex 
Medial do hipocampo (CM) e na Amígdala (Ami) de lagartos Tropidurus hispidus submetidos ao 
experimento de memória aversiva. CTR= Grupo Controle, NEU 1= Grupo Estímulo Neutro no Dia 1, 
AVE 1= Grupo Estímulo Aversivo no Dia 1, NEU 2= Grupo Estímulo Neutro no Dia 2 e AVE 2= Grupo 
Estímulo Aversivo no Dia 2. 
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5.2 Experimento 2: Labirinto Aquático de Morris Modificado 

 Considerando a média de todos os trials realizados (os três trials em cada dia), 

foi observado pelo teste de correlação de Pearson a presença de uma correlação 

negativa e significativa (r = -0,563; p=0,012) entre o tempo que os animais levaram 

para encontrar a plataforma submersa e os dias de duração do experimento (Figura 

16).  

Ao se aplicar o teste de correlação de Pearson separadamente para os dados 

obtidos em cada um dos trial experimentais, constatamos que durante o Trial 1 (r= -

0,302 p=0,209) e durante o Trial 3 (r=-0,378; p=0,111) não foram encontradas 

correlações significativas entre os dias de duração do experimento e o tempo que os 

animais levaram para encontrar a plataforma (Figura 17 A e C). Contudo, ao 

analisarmos os valores exibidos durante o Trial 2, foi encontrada uma correlação 

negativa e estatisticamente significativa (r= - 0,753; p<0,001) (Figura 17 B). 

 

Figura 16: Correlação entre o tempo geral para atingir a plataforma e os dias de duração do 
experimento de memória espacial. Os dados foram representados com média e erro padrão da média. 
Foi utilizado o teste de coeficiente de Pearson, e valores de p<0,05 foram considerados significativos. 

G e r a l

D ia s

T
e

m
p

o
 (

s
)

0 5 1 0 1 5 2 0

0

5

1 0

1 5

2 0

r=  - 0 ,5 6 3

p =   0 ,0 1 2



58 
 

 

 

Figura 17: Correlação entre o tempo para atingir a plataforma em cada um dos Trials experimentais e 
os dias de duração do experimento de memória espacial. Em A, correlação durante o Trial 1. Em B, 
correlação durante o Trial 2. E em C, correlação durante o Trial 3. Os dados foram representados com 
média e erro padrão da média. Foi utilizado o teste de coeficiente de Pearson, e valores de p<0,05 
foram considerados significativos. 
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6 DISCUSSÃO 

No primeiro experimento (avaliação da formação e evocação de memória 

aversiva), nossos resultados demonstraram que durante a exposição de um estímulo 

aversivo no 1º dia de testes, os lagartos apresentaram uma redução da atividade 

locomotora e um aumento no tempo de congelamento e no tempo de latência para o 

primeiro movimento (Figuras 8, 9 e 10). Observou-se também que no grupo exposto 

ao estímulo aversivo tais alterações comportamentais foram acompanhadas de um 

aumento do número de células Zif-268 positivas nas regiões do hipocampo reptiliano, 

da amígdala e da região dorso ventricular (Figuras 14 D, F e G). No teste de evocação 

de memórias do 2º dia de experimentos, demonstramos também que os animais 

expostos ao estímulo aversivo no dia anterior apresentaram durante o período de 

ambientação uma menor atividade locomotora e um maior período de congelamento 

aos apresentados pelos animais do grupo Estímulo Neutro (Figuras 11 e 12). 

Verificou-se ainda, no teste de evocação da memória, que o hipocampo reptiliano e a 

amígdala dos animais expostos ao estímulo aversivo apresentaram um maior número 

de células Zif-268 positivas (Figuras 14 D e G). No segundo experimento, observamos 

uma curva de aprendizado apresentado pelos lagartos no labirinto aquático (Figuras 

16 e 17). 

O medo refere-se a um estado de sentimento subjetivo, além de respostas 

comportamentais e fisiológicas que ocorrem em decorrência de situações ambientais 

ameaçadoras (JOHANSEN et al., 2011). Aprender a prever perigos no ambiente é vital 

para a sobrevivência, assim, a formação de memórias a partir de situações aversivas, 

previamente vivenciadas, se torna algo necessário na vida de um animal. O estudo 

específico de paradigmas comportamentais de medo condicionado vem se 

demonstrando útil para compreender as bases biológicas da aprendizagem e 

memória, pois respostas bem definidas a um estímulo ambiental especifico são 

produzidas por meio de processos de aprendizagem associativa (REIS et al., 

2015).  O medo condicionado é valioso como uma ferramenta neurobiológica, pois 

envolve um estímulo específico, sob o controle do experimentador, que induz um 

conjunto mensurável de respostas comportamentais e fisiológicas da aprendizagem, 

uma vez tenha ocorrido (JOHANSEN et al., 2011)  
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O condicionamento clássico aversivo prevê uma associação entre um estímulo 

condicionado, como um som, e um estímulo incondicionado, como um choque elétrico. 

A partir do pareamento desses estímulos, o primeiro adquire capacidade de eliciar 

respostas incondicionadas. No condicionamento aversivo contextual, o ambiente pode 

ser associado com um estímulo ameaçador, passando a provocar respostas aversivas 

(CANOVA et al., 2014; CANOVA et al., 2015; KUNZE et al., 2015). Trabalhos sobre 

as respostas dos roedores a estímulos aversivos, principalmente envolvendo a 

exposição de gatos ou de seu odor, têm fornecido informações úteis sobre a natureza 

do comportamento defensivo e formação de memória aversiva em mamíferos 

(DIELENBERG e MCGREGOR, 2001; BLANCHARD et al., 2001; BLANCHARD et al., 

2005; HUBBARD et al., 2004; KRANJAC et al., 2012). No entanto, para o grupo 

répteis, são escassos os trabalhos que pesquisem a formação de memória aversiva e 

o comportamento tipo medo/ansiedade.  

Uma das respostas mais comuns apresentadas por roedores submetidos ao 

medo condicionado é a diminuição na atividade locomotora após a exposição do 

estímulo aversivo (CANOVA et al., 2015; CARMACK, 2014; ZHANG, 2001). Em nosso 

estudo encontramos algo semelhante, durante a exposição dos lagartos ao estímulo 

aversivo no dia 1, observamos essa redução da atividade locomotora nos lagartos, 

quando comparada ao período de ambientação, assim como quando comparado com 

a locomoção apresentada durante a exposição do estímulo neutro. Ver Figura 8. Do 

mesmo modo, roedores expostos sob condições controladas ao cheiro de predadores, 

como o cheiro de gato, muitas vezes apresentam uma diminuição na atividade 

exploratória geral e um aumento do comportamento de congelamento (BLANCHARD 

et al., 1990; DIELENBERG e MCGREGOR; 2001; MASSINI et al., 2006; PERROT-

SINAL et al., 1996; TAKAHASHI, 2008; WALLACE e ROSEN, 2000; ZANGROSSI e 

FILE, 1992). Em outros grupos de vertebrados também é possível encontrar esse tipo 

de resposta, por exemplo, Millot  et al. (2014) mostraram que a espécie de peixe robalo 

europeu  (Dicentrarchus labrax) ao ser submetida a um protocolo no qual  era exposta 

a um estímulo aversivo, diminuiu significativamente a distância percorrida entre a 

habituação e da fase de teste.  

Outra resposta comportamental bastante utilizada em estudos de 

condicionamento aversivo é o tempo de congelamento (BURGOS-ROBLES et al., 

2009; REIS et al., 2015). Em nossos resultados de tempo de congelamento durante o 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Millot%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25264870
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dia 1, foi observado que a exposição do gato, como um estímulo aversivo, aumenta o 

tempo de congelamento exibido pelos lagartos (Figura 9 A). Já quando o estímulo 

utilizado possuiu uma característica neutra, não houve elevação do período de 

congelamento durante a exposição (Figura 9 A). Corroborando nossos dados tem-se 

demonstrado na literatura que, em roedores, a exposição de um estímulo aversivo, 

como a presença de um gato ou um pedaço de pano com seu odor, provoca o 

aumento na duração do comportamento de congelamento (BEKINSCHTEIN et al., 

2007; BLANCHARD e BLANCHARD, 1989; MCHUGH et al., 2013; MIZUNO et al., 

2012; NASSER et al., 2013; TAKAHASHI et al., 2005). Em aves, dados encontrados 

em estudos de medo condicionado também têm demonstrado esse aumento da 

resposta de congelamento durante exposição do estímulo aversivo (REIS et al., 1999; 

SAINT-DIZIER et al., 2009). No presente estudo, verificamos que correlações entre o 

período de congelamento e o passar do tempo foram encontradas durante o período 

de ambientação em ambos os grupos e também foi encontrada durante a exposição 

do grupo Estímulo Neutro à gaiola vazia (Figura 9 B e C). Nossos dados evidenciam 

que houve uma habituação ao campo aberto para ambos os grupos durante a 

ambientação. Além disso, essa habituação também foi observada nos animais do 

grupo Estímulo Neutro, durante a exposição à gaiola vazia. No entanto, durante o 

período de exposição à gaiola com o gato, não existiu uma significativa diminuição do 

comportamento de congelamento ao longo do tempo, ou seja, o tempo de 

congelamento não atenuou com o passar do tempo de exposição (Figura 9 B e C). 

Essas informações mostram que, possivelmente, os lagartos habituaram-se à 

presença da gaiola vazia, mas não se habituam à presença do gato. Tais resultados 

dão mais suporte para afirmar que a exposição da gaiola com o gato operou de forma 

eficaz como um agente aversivo para os lagartos machos da espécie Tropidurs 

hispidus. 

Durante a exposição do estímulo aversivo no medo condicionado é comum a 

existência de um aumento na latência motora em mamíferos (BURGOS-ROBLES et 

al., 2009; HOLSON et al.,1986; LIU et al., 2008; LUKOYANOV e LUKOYANOVA, 

2006; MONGEAU et al., 2003; PEREIRA et al., 2015; WILENSKY et al., 2000) e aves 

(SAINT-DIZIER et al., 2009).  Corroborando a literatura, nossos dados de latência 

também apresentaram altos valores durante a exposição ao gato (Figura 10 A), 

demonstrando-se mais uma vez que tal exposição atuou de forma eficaz. 
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 No presente estudo, verificamos ainda que, durante a exposição dos lagartos 

ao estímulo aversivo, o número de tentativas de fuga diminuiu significativamente 

(Figura 10 B). Mongeau et al. (2003) descreveram um modelo experimental em que 

as tentativas de fuga ou reações de congelamento podem ser provocadas em 

roedores a partir de alternância de ultrassons aversivos.  Segundo esses autores, as 

tentativas de fuga e congelamento são negativamente correlacionadas, sugerindo 

uma competição entre os sistemas de medo. O equilíbrio entre essas duas condutas 

pode, além disso, ser alterado de uma forma previsível por meio de manipulações 

ambientais simples. Camundongos normais expostos a um estímulo ultrassom 

aversivo na sua gaiola, predominantemente, exibem tentativas de fuga e congelam 

muito pouco. Em contraste, Mongeau et al. (2003) demonstrou que, se os 

camundongos são colocados em um ambiente desconhecido ou tratados com 

choques no pé no dia anterior, exibem principalmente mais congelamentos e menos 

tentativas de fuga. Em roedores, os comportamentos de fuga são predominantemente 

observados em situações em que uma ameaça é proximal ou quando as rotas de fuga 

estão disponíveis, enquanto que o congelamento na maioria das vezes ocorre quando 

uma ameaça é distal ou inevitável (BLANCHARD et al., 1989; BLANCHARD et al., 

2001). No dia 1 de nosso estudo, os lagartos expostos a um estímulo aversivo 

exibiram principalmente congelamento em vez de tentativas de fuga (Figuras 9 A e 

10 B). Segundo o comumente descrito para roedores, como não existiam rotas de 

fuga, os lagartos deveriam apresentar preferencialmente o comportamento de 

congelamento, que foi o que ocorreu. Ainda segundo esse padrão, por ter o gato 

atuado como uma ameaça proximal aos lagartos, eles deveriam apresentar maior 

número de tentativas de fuga, no entanto, os lagartos exibiram mais o comportamento 

de congelamento. Assim, sugere-se que em exposição a uma ameaça, os lagartos 

utilizaram-se de estratégias comportamentais que por determinada perspectiva se 

difere da apresentada por roedores e por outras se equivalem. A existência de 

semelhanças entre as respostas a estímulos aversivos apresentados na literatura e 

os resultados comportamentais exibidos pelos lagartos no dia 1 do experimento de 

memória aversiva autenticam que, no protocolo por nós proposto, a exposição do gato 

doméstico atuou de forma eficiente como um estímulo aversivo para lagartos machos 

da espécie Tropidurus hispidus.  
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A exposição da gaiola vazia gerou, no dia 1, uma diminuição nas tentativas de 

fuga e um aumento nos parâmetros de latência (Figura 10) comparados com o 

período de ambientação. No entanto, quanto aos dados de congelamento (Figura 9 

A), do número de quadrantes visitados e de deslocamentos (Figura 8) não foram 

observadas diferenças entre os períodos experimentais. Apesar das alterações 

geradas em alguns parâmetros entre o período de ambientação e exposição, de forma 

geral, nossos resultados indicam que a gaiola vazia não atuou como um estímulo 

aversivo. Os dados da gaiola vazia não mostram diferença entre os períodos, quanto 

ao número de quadrantes visitados, de deslocamentos e de congelamento. 

Entretanto, a exposição ao gato, fez os lagartos apresentarem acentuadas respostas 

de tipo medo/ansiedade.  Do mesmo modo, a existência de uma habituação no 

comportamento de congelamento durante a exposição da gaiola vazia (Figura 9 C), 

corrobora a ponderação de que a gaiola vazia não atuou como um estímulo aversivo. 

No dia 2, durante a reexposição ao ambiente onde ocorreu a exibição do gato, 

nós verificamos que, no período de ambientação, os lagartos do grupo Estímulo 

Aversivo exibiram baixos níveis de atividade locomotora, comparados com o que 

ocorreu com os animais do grupo Estímulo Neutro (Figura 11). Em mamíferos 

roedores, diversos trabalhos têm demonstrado uma redução da atividade locomotora 

durante a reexposição a um contexto aversivo (BLANCHARD et al., 1990; CANOVA 

et al., 2015; CARMACK, 2014; DIELENBERG e MCGREGOR, 2001; HUBBAR et al., 

2004; KRANJAC et al., 2012; LUKOYANOV et al., 2006; MASSINI et al., 2006; 

TAKAHASHI, 2008; ZHANG, 2001).  Blanchard et al. (2001), Blanchard et al. (2005) e 

Hubbard et al. (2004) com aparatos semelhantes, que usavam o cheiro ou a exposição 

do gato como estímulo aversivo, relataram uma redução da atividade locomotora 

durante a reexposição de ratos ao contexto aversivo. No grupo das aves, tal redução 

motora também foi encontrada durante a evocação de memória aversiva (REIS et al., 

1999; SAINT-DIZIER et al., 2009).  

Estudos têm  relatado que o congelamento é uma das respostas 

comportamentais mais relacionadas com o medo condicionado (ALBRECHET-

SOUZA, 2013; BLANCHARD et al., 2005; BURGOS-ROBLES, 2009; KRANJAC et al., 

2012; LITVIN, 2010;  MONGEAU et al., 2003; PEZZE e FELDON, 2004; WÖHR et 

al., 2005). Nossos dados também demonstraram que na reexposição, os lagartos da 

espécie Tropidurus hispidus do grupo Estímulo Aversivo apresentaram um elevado 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albrechet-Souza%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22964037
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albrechet-Souza%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22964037
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mongeau%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12736356
http://ijnp.oxfordjournals.org/content/16/5/1045.long#ref-69
http://ijnp.oxfordjournals.org/content/16/5/1045.long#ref-93


64 
 

nível de congelamento durante o período de ambientação (Figura 12 A). Reforçando 

nossos resultados, tem sido demonstrado em roedores que, durante reexposição ao 

contexto aversivo, o congelamento apresenta índices semelhantes aos que ocorrem 

durante a exposição do odor ou do próprio predador (BLANCHARD et al., 

2001; DIELENBERG et al., 2001). Segundo Canova et al. (2015), o congelamento 

constitui uma resposta característica, robusta, bem definida e altamente conservada 

da memória aversiva. Assim como ocorreu em nosso trabalho, em estudos com peixes 

(EGAN et al., 2009; GERLAI, 2010; LUCA e GERLAI, 2012) e com aves (CANOVA, 

2009; CANOVA et al., 2015; REIS et al.,1999), o congelamento também tem sido 

associado ao medo induzido por estímulos e tem sido considerado uma reação de 

medo ao contexto aversivo.  

Nós observamos ainda que, durante o período de ambientação na reexposição, 

os animais do grupo aversivo não apresentaram uma correlação entre o tempo de 

congelamento e a duração do experimento (Figura 12 B). Deste modo, é notável que, 

ao retornarem para o ambiente onde, no dia anterior, foram expostos ao gato 

doméstico, os lagartos do grupo Estímulo Aversivo não apresentaram um 

comportamento de habituação, algo semelhante ao que ocorreu com os animais deste 

grupo durante a exposição ao gato (Figura 9 C). Dessa forma, em nosso trabalho, os 

resultados mostraram que durante a exposição do gato e durante a reexposição ao 

ambiente, onde essa exposição ocorreu, os lagartos do grupo Estímulo Aversivo 

apresentaram respostas comportamentais tipo medo/ansiedade mais intensas do que 

as apresentadas pelos lagartos do grupo Estímulo Neutro. Tais resultados indicam 

que a exposição ao gato agiu como um estímulo aversivo para os lagartos e que atuou 

de forma forte o suficiente para a formação de uma associação entre o estímulo 

aversivo e o ambiente da exposição, ou seja, para a formação de uma memória 

contextual aversiva.   

Ao analisarmos o período de exposição da gaiola vazia no 2º dia de 

experimento não encontramos entre os grupos Estímulo Neutro e Estímulo Aversivo, 

diferença significativa na atividade locomotora (Figura 11) e nem no tempo de 

congelamento (Figura 12 A), mas foi verificado uma redução do número de 

deslocamentos iniciados (Figura 11 B) e um aumento no congelamento (Figura 12 

A) do grupo Estímulo Neutro quando comparados com período de ambientação.  A 

presença de um menor número de células ZIF-268 positivas na amígdala dos animais 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2634743/#R9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2634743/#R9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2634743/#R18
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do grupo Estímulo Neutro no 2º dia (Figura 14 G), comparado com o grupo Estímulo 

Aversivo no 2º dia, traz fortes indicações de que a redução na atividade exploratória 

não foi um comportamento defensivo dos lagartos. Tal redução do número de 

deslocamentos acompanhada do aumento no congelamento durante a exposição do 

grupo Estímulo Neutro no 2º dia, pode ter ocorrido devido à gaiola vazia não se 

apresentar mais como um objeto inédito para os lagartos. E assim, durante o período 

de exposição, a diminuição da atividade exploratória ocorreu devido uma habituação 

dos lagartos do grupo Estímulo Neutro, diferente do que aconteceu com os animais 

do grupo Estímulo Aversivo.  Obtivemos mais indícios de que a diminuição da 

atividade exploratória no grupo Estímulo Neutro deve ter sido provocada por uma 

habituação, ao encontramor uma correlação significativa entre o tempo de 

congelamento e o tempo de duração do experimento durante o período de exposição 

(Figura 12 C). 

Apesar de nunca ter sido aplicado em répteis, o protocolo comportamental 

utilizado em nosso experimento é similar aos protocolos utilizados em diversos 

trabalhos no grupo dos mamíferos, que corroborando nossos resultados, demonstram 

que a exposição de gatos ou de seu odor são estímulos aversivos fortes o suficiente 

para serem capazes de formar memórias aversivas relacionadas ao contexto 

(BEKINSCHTEIN et al., 2007; BLANCHARD e BLANCHARD, 1989; BLANCHARD et 

al., 2001; BLANCHARD et al., 2005; CARMACK, 2014; DIELENBERG e 

MCGREGOR, 2001; HUBBARD et al., 2004; KRANJAC et al., 2012;  MCHUGH et al., 

2013; MIZUNO et al., 2012; NASSER et al., 2013; TAKAHASHI et al., 2005). 

Segundo Woo et al. (2006), historicamente espécies reptilianas têm reagido mal 

aos ensaios de condicionamento por causa de problemas relacionados com a 

motivação, fisiologia, metabolismo e características biológicas básicas, de forma que 

testar a capacidade sensorial e cognitiva em espécies de lagartos tem se tornado 

largamente um processo tanto difícil quanto laborioso e tedioso. Segundo esses 

autores, estas dificuldades muitas vezes podem ser solucionadas ao encontrar o 

reforço correto ou com o estabelecimento de um protocolo funcional.  Em nossos 

estudos, encontramos fortes indícios de que a exposição do gato doméstico atuou 

como um estímulo aversivo adequado para a formação de uma memória contextual 

aversiva em lagartos machos da espécie Tropidurus hispidus, visto que a reexposição 
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ao ambiente onde ocorrera a exibição do gato foi capaz de provocar aumento da 

atividade tipo medo/ansiedade mesmo depois de passado 1 dia do teste. 

Uma vez demonstrada a eficiência do teste proposto, resolvemos avaliar as 

alterações na expressão da proteína Zif-268. A expressão de Zif-268 é uma 

ferramenta admirável utilizada para mapeamento da atividade funcional do cérebro, 

devido ao seu emprego biológico importante na sustentação ou estabilização da 

plasticidade neuronal relacionada à formação de memórias de longo prazo (CANOVA, 

2009). O hipocampo vem sendo reconhecido como uma estrutura crucial para o 

processamento de vários tipos de memórias em mamíferos (ANTONIADIS e 

MCDONALD, 2000; BROUSSARD et al., 2016; KLEIN et al., 2016; LEE et al., 2016; 

MAREN et al., 1997; MAREN, 2008; SNIGDHA et al., 2016; TOMAIUOLO et al., 2015) 

e em aves (BINGMAN et al., 1994; BRITO, 2000; CANOVA, 2009; FARIA et al., 2013; 

HEROLD et al., 2015; KAHN et al., 2009; LAZAREVA et al., 2015; PETERSON 

e BINGMAN, 2011; REIS et al., 1999). A utilização de procedimentos que resultaram 

em deficiência na produção de Zif-268 em roedores confirmou o papel fundamental 

desta proteína em tarefas de memória relacionadas ao hipocampo (BESNARD et al., 

2013; HAN et al., 2014; JONES et al., 2001; LEE et al., 2004). Em pombos, foi possível 

verificar a expressão regionalizada dessa proteína em algumas estruturas como o 

hipocampo durante o condicionamento clássico (BRITO et al., 2006; CANOVA, 2009; 

CANOVA, 2014; CANOVA, 2015; SPERANDÉO, 2005).  

Tem sido demonstrado que o hipocampo de aves possui características 

funcionais comparáveis ao de mamíferos (CANOVA et al., 2015; COLOMBO e 

BROADBENT, 1999). Estudos evidenciaram que a realização de lesões no hipocampo 

de pombos, 24 horas após o condicionamento aversivo, resultam em menor 

percentual de ocorrência de congelamento durante o teste de medo relacionado ao 

contexto (COLOMBO e BROADBENT, 1999; FENDT e FANSELOW, 1999). Esses 

trabalhos confirmam, em aves, a importância funcional do hipocampo na modulação 

da memória aversiva, já bem estabelecida em mamíferos (ALBRECHET-SOUZA et 

al., 2013; KIM e FANSELOW, 1992; MCHUGH et al., 2013). 

Em lagarto da espécie Tropidurus hispidus um aumento da expressão da 

proteína Zif-268 já foi detectado no hipocampo por Santos (2010) durante 

comportamentos exploratórios, sugerindo, assim, que a proteína em questão 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albrechet-Souza%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22964037
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encontra-se conservada em relação à proteína homóloga em ratos, que ela ocorre em 

regiões telencefálicas do lagarto e há indícios de uma relação do hipocampo reptiliano 

com a exploração ambiental e, talvez, na formação de memórias espaciais. Em nosso 

trabalho, os dados das marcações imunoistoquímicas mostraram que os animais do 

grupo Estímulo Aversivo apresentaram, tanto durante a exposição do gato quanto 

durante a reexposição ao contexto aversivo, um aumento no número de células Zif-

268 positivas no Córtex Medial, no Córtex Dorsal e no hipocampo reptiliano como um 

todo (Figuras 14 A, C e D e Figura 15). Como a expressão do Zif-268 é considerada 

um bom recurso para mapear de áreas envolvidas na plasticidade que ocorre durante 

a aprendizagem, o aumento do número de células Zif-268 positivas encontradas em 

diferentes áreas hipocampais indica o envolvimento do hipocampo com a formação e 

a evocação da memória contextual aversiva nos lagartos pertencentes à espécie 

Tropidurus hispidus.  

Em oposição ao nossos resultos, Striedter (2016) afirma que com os dados 

disponíveis a respeito da funcionalidade do hipocampo em répteis, ainda não é 

possível relacioná-lo com a formação de memórias de forma geral, como ocorre em 

aves e mamíferos. Assim, o que parece estar mais claro quanto à funcionalidade do 

hipocampo dos répteis é sua relação especialmente na navegação e na formação de 

memórias espaciais (JARVIS et al., 2005; RODRÍGUEZ et al.,2002; STRIEDTER, 

2016). Estudos envolvendo lesões específicas em diferentes áreas do hipocampo 

reptiliano se fazem necessários para uma confirmação do envolvimento de regiões 

especificas dessa estrutura com a formação e evocação da memória aversiva, no 

entanto os resultados aqui expostos trazem fortes evidências de tal envolvimento.  

Dentre as subáreas corticais do hipocampo reptiliano, o nosso estudo encontrou, 

durante a tarefa aversiva, uma maior ativação do Córtex Medial e do Córtex Dorsal 

(Figuras 14 A, C e Figura 15). A indicação do envolvimento da plasticidade 

especificamente dessas duas subáreas com o medo condicionado, traz orientações 

importantes sobre áreas mais adequadas para realização de lesões hipocampais em 

estudos futuros. 

Embora o hipocampo seja estruturalmente bastante diferente entre os répteis, 

as aves e os mamíferos, é surpreendente que relativo a algumas de suas funções 

sejam altamente conservadas, visto que diferenças estruturais refletem geralmente 

em diferenças funcionais (STRIEDTER, 2016). A relação do hipocampo pallial de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Striedter%20GF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25982694
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peixes (archicortex) é igualmente envolvida com a formação de memória espacial e 

navegação (JARVIS et al., 2005; RODRÍGUEZ et al.,2002). Desta forma, Rodríguez 

et al. (2002) sugere que, no início da evolução dos vertebrados, o pálio medial de um 

grupo de peixe ancestral, que deu origem aos vertebrados atuais, tornou-se 

especializada para o processamento e codificação complexa de informações, 

principalmente espacial, e que esta característica funcional foi mantida através da 

evolução de cada linhagem de vertebrados de forma independente. 

Outra estrutura telencefálica que após extensivas investigações, que tem-se 

demonstrado como uma região fundamental para a memória aversiva, é amígdala 

(ALBRECHET-SOUZA et al., 2013; BRANDÃO et al., 2003; DAVIS, 1992; 

LEDOUX, 2000; LEDOUX et al., 1988; MAREN, 2001; MCHUGH et al., 2013). Em 

mamíferos, o aumento nos níveis de medo e ansiedade tem largamente sido 

associado com o aumento da atividade nessa área (PHAN et al., 2002; ROTH et al., 

2012). Diversos estudos, ao analisarem  a inativação farmacológica ou por lesões, a 

eletrofisiologia e a plasticidade da amígdala, têm  fornecido evidências de que 

especificamente a amígdala basolateral é um local crucial para o medo condicionado 

(ANGLADA-FIGUEROA e QUIRK, 2005; BURGOS-ROBLES et al., 2009; 

FANSELOW e POULOS, 2005; HERRY et al., 2008; JOHANSEN et al., 2011; 

LAMPRECHT e LEDOUX, 2004 ; MAREN e QUIRK, 2004; MCHUGH et al., 2013; 

RESSLER et al., 2002;  SOTRES-BAYON e QUIRK, 2010; SIERRA-MERCADO et 

al., 2011). 

Na classe das aves, tem sido sugerido que o Arcopallium (AP) é uma estrutura 

parcialmente homóloga à amígdala dos mamíferos, que parece ser responsável, pelo 

menos em parte, por respostas de medo e por também desempenhar um papel 

importante na cognição e aprendizagem aversiva. (ABELLAN et al., 2009; COHEN, 

1975; DAVIS, 1992; DAVIES et al., 1997; LEDOUX, 2000; MEDINA et al., 2011; 

SAINT-DIZIER et al., 2009; ZEIER e KARTEN, 1971).  Já foi demonstrado, por 

exemplo, que lesões ou a ablação do AP produzem em aves reduções no medo e no 

aprendizado aversivo (BURNS et al., 1996; MARTIN et al., 1979; PHILLIPS e 

YOUNGREN, 1986; ROTH et al., 2012 SAINT-DIZIER et al., 2009). 

Em repteis, dados neuroanatômicos têm sugerido uma região do telencéfalo 

como homologa à amígdala de mamíferos (DAVIES et al., 2002; LANUZA et al., 1997; 

http://ijnp.oxfordjournals.org/content/16/5/1045.long#ref-16
http://ijnp.oxfordjournals.org/content/16/5/1045.long#ref-47
http://ijnp.oxfordjournals.org/content/16/5/1045.long#ref-48
http://ijnp.oxfordjournals.org/content/16/5/1045.long#ref-53
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3638322/#b16
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3638322/#b55
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RUSSCHEN e JONKER, 1988). Contudo, há pouca evidência funcional para o papel 

da amígdala reptiliana para dar suporte a essa proposta. Em similaridade ao 

encontrado em outros grupos de vertebrado, em nosso trabalho verificamos um maior 

número de células Zif-268 positivas na amígdala dos lagartos durante a exposição do 

gato e durante a reexposição ao contexto aversivo (Figura 14 G e Figura 15), 

indicando, assim, a possibilidade de uma ocorrência de plasticidade nessas áreas. 

Dessa forma, nossos resultados indicam respectivamente o envolvimento da amígdala 

reptiliana em resposta de medo e na memória aversiva de lagartos da espécie 

Topidurus hispidus. Assim como em nosso trabalho, estudos realizados com 

mamíferos, relacionados com a exposição de predador ou do seu cheiro, como um 

estímulo aversivo, têm demonstrado forte envolvimento da amígdala com o medo 

condicionado (BLANCHARD et al., 2005; DIELENBERG e MCGREGOR, 

2001; ROSEN, 2004; TAKAHASHI et al, 2005; TAKAHASHI et al, 2007; TAKAHASHI 

et al, 2008).  

Davies et al. (2002) realizou um trabalho a fim de investigar possíveis 

semelhanças funcionais da amigdala de répteis e de mamíferos, durante a indução da 

imobilidade tônica induzida em lagartos adultos da espécie Podarcis hispanica. Para 

isso, cada lagarto foi colocado de costas e foi aplicada uma pressão em seu tórax e 

em sua pelve, de forma a conter sua cauda e seus membros, sendo medido o tempo 

da duração da imobilidade tônica induzida. Logo após essa indução, foram realizadas 

lesões bilaterais na amígdala de alguns lagartos. Três dias após a primeira indução, 

cada lagarto foi submetido a uma segunda indução e a duração da imobilidade tónica 

foi avaliada. Verificou-se que a duração média da imobilidade de lagartos com lesões 

foi significativamente mais curta após a cirurgia quando comparado com os animais 

de um grupo controle, não submetido à cirurgia. Como a imobilidade tônica é 

considerada um comportamento antipredador que reflete o estado de medo, a duração 

reduzida da imobilidade em lagartos com lesões na área da amígdala demonstra uma 

possível redução do medo. Assim, os resultados de Davies et al. (2002) fornecem os 

primeiros indícios de uma semelhança funcional entre a amígdala reptiliana e a 

amígdala de mamífero. Ao mostrar um maior número de células Zif-268 positivas na 

amígdala de animais submetidos a um predador em potencial como estímulo aversivo, 

nossos resultados corroboram a existecia de tais semelhanças ao mostrar o 

envolvimento dessa área com o medo e a formação de memórias aversivas em 
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lagartos machos da espécie T. hispidus, assim como também reforça uma possível 

semelhança funcional dessa estrutura com a amígdala de mamíferos e aves. 

  Em anfíbios, a amígdala também parece desempenhar um papel importante 

na "memória emotiva", rotulando emocionalmente novos estímulos como atraentes ou 

aversivos, condicionando assim sua resposta comportamental com base em suas 

experiências anteriores (LEDOUX, 1995; LEDOUX, 2000).  A implicação da amígdala 

na memória emocional parece ser crucial para a sobrevivência de vários animais e 

provavelmente evoluiu antes mesmo dos anfíbios ancestrais (MORENO e 

GONZALES, 2007). A existência em anfíbios de uma área da amígdala, derivada das 

áreas pallial lateroventrais de peixes, ampara fortemente essa hipótese de evolução 

da amígdala (BROGLIO et al., 2005; MORENO e GONZÁLEZ, 2006). Assim, as ideias 

sobre a evolução da amígdala apoiam fortemente a noção de que as estruturas 

básicas da amígdala estavam presentes no cérebro dos tetrápodes ancestrais, pelo 

menos organizada na sequência de um plano básico compartilhado por tetrápodes 

(MORENO e GONZALES, 2007). 

Em diversos grupos de animais, comportamentos como o de nidificação, 

territorialidade, busca por companheiros e por alimentos são necessários muitas 

vezes à sobrevivência e reprodução e estão diretamente associados à formação de 

memórias espaciais (LADAGE et al., 2012). Especificamente em mamíferos e aves, a 

eficiência da cognição espacial já vem sendo bem estudada (DAY et al., 1999; 

MUELLER-PAUL et al., 2012). No entanto, em répteis da ordem Squamata ainda tem 

se discutido a capacidade de formação de memórias espaciais (LADAGE et al., 

2012). Dos poucos estudos realizados anteriormente sobre a memória espacial em 

Squamatas, alguns trabalhos não encontraram indícios da memória espacial (DAY et 

al., 1999; DAY et al., 2001; JACOBS, 2003; JACOBS  e SCHENK, 2003), enquanto 

outros estudos encontraram evidências da sua formação (HOLTZMAN, 1998; 

HOLTZMAN et al., 1999; LADAGE et al., 2012; MUELLER-PAUL et al., 2012; NOBLE 

et al., 2012; WILKINSON et al., 2007), contudo, alguns  deles têm  sido criticados com 

base em questões metodológicas.  

Em mamíferos, o clássico labirinto aquático proposto por Morris (1981) tem sido 

utilizado como uma ferramenta popular em testes de memória espacial.  No grupo dos 

répteis FOA et al. (2009) realizaram uma proposta de adaptação desse labirinto 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2375767/#b41
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ladage%20LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22933038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ladage%20LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22933038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ladage%20LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22933038
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aquático, de forma a analisar no lagarto Podarcis sicula como o olho parietal, uma 

estrutura fotossensorial localizada sob a região dorsal da cabeça, usa a luz do Sol 

como bússola para sua orientação espacial.  Em nossa pesquisa, empregamos, com 

algumas modificações, a proposta de adaptação do labirinto aquático feita por esses 

autores, contudo, com o intuito de investigar especificamente a formação de memórias 

espaciais em lagartos da espécie Tropidurus hispidus. 

Do mesmo modo que em nossa pesquisa, testes de verificação da formação 

de memórias classicamente utilizados em mamíferos, têm sido, em outros trabalhos, 

aproveitados para o estudo da memória de répteis. Como exemplo desse emprego, 

podemos citar o labirinto de braços radiais utilizado por Wilkinson et al. (2007) em 

tartarugas de pés vermelhos (Geochelone carbonaria) e ainda usado por Mueller-Paul 

et al. (2012) em lagartos ocelados (Timon lepidus), que demonstraram a competência 

de aprendizado dessas espécies em uma complexa tarefa espacial.  Como também 

podemos citar o labirinto de Barnes, utilizado por Ladage et al. (2012) para apoiar a 

existência da memória espacial no lagarto de manchas laterais (Uta stansburiana).  

Ao utilizarmos a adaptação do labirinto aquático de Morris no experimento 2, 

encontramos indícios da existência de uma capacidade de aprendizagem espacial em 

lagartos machos da espécie Tropidurus hispidus. Verificamos, com o passar do tempo, 

uma diminuição do período que os animais levaram para encontrar a plataforma 

submersa, considerando a média dos dados de todos os trails (Figura 16) ou os dados 

do trial 2 (Figura 17 B). Segundo Carazo et al. (2014), a aprendizagem espacial é 

uma dimensão cognitiva que provavelmente seja de extrema importância para os 

lagartos. Acredita-se que tal habilidade está sob forte seleção, dada a sua importância 

no comportamento de forrageamento, territorial e anti-predatória, que muitas vezes 

exigem a aprendizagem rápida e flexível de limites territoriais, rotas de fuga 

adequadas e refúgios (COOPER e WILSON, 2007; NOBLE et al., 2012). Assim, não 

é surpreendente que em nosso paradigma de aprendizagem que lagartos 

pertencentes a espécie T. hispidus tenham sido capazes de apresentar uma 

aprendizagem espacial.  

Nossos dados sugerem que a presença dessa memória espacial pode ter o 

envolvimento de mais de um componente mnemônico.  A melhoria no desempenho 

em chegar à plataforma exibida ao calcular a média dos dados de todos os 3 trials 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ladage%20LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22933038
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(Figura 16), nos traz indícios que há envolvimento de um componente de aprendizado 

de longo prazo na formação da memória espacial dos lagartos. Já o fato dos animais 

não terem apresentado uma melhoria no desempenho durante o trial 1 (Figura 17 A), 

mas conseguirem durante o trial 2 (Figura 17 B), pode exibir indicações do 

envolvimento de um componente de memória de curto prazo. Onde a execução do 

trial 1 proporciona algum aprendizado que melhora o desempenho do trial 2 ao longo 

do tempo sem que, no entanto, haja melhoria no dia seguinte da atuação no trial 1. 

Assim, de alguma forma parece que a cada dia há necessidade da realização de uma 

tentativa inicial, o trial 1, para que só então se demonstre a melhoria do desempenho 

do lagarto. Analisando-se o trial 3, não foi observada uma melhoria dos animais na 

execução da tarefa (Figura 17 C), essa ausência de melhoria, provavelmente, ocorreu 

devido à exaustão física causada pelo nado nos dois ensaios iniciais, com intervalos 

curtos de 30 minutos.   

Segundo NOBEL et al. (2012), procedimentos experimentais utilizando testes 

cognitivos que não consideram adequadamente a biologia do animal podem gerar 

resultado enganosos. Para esses autores, isso tem ocorrido frequentemente em 

répteis, onde muitos estudos cognitivos são realizados em laboratório sob condições 

que não conseguem refletir o tipo de problemas ecológicos enfrentados nos 

paradigmas experimentais selvagens, ou usando testes projetados para mamíferos. 

Para eles, isso surge como o principal motivo de vários estudos terem relatado 

capacidades de aprendizagem comparativamente pobres em alguns grupos de 

répteis, levando à conclusão generalizada de que répteis têm cognição geralmente 

menos sofisticada do que outros grupos de vertebrados e que exigem muitas 

tentativas de treino para aprender tarefas espaciais simples. Acreditamos serem 

admissíveis as críticas realizadas por NOBEL et al. (2012) quanto à utilização em 

répteis de testes que foram projetados para mamíferos, como em nosso estudo. É 

possível que a utilização de recintos seminaturais ao ar 

livre, sob condições semelhantes às vivenciadas pelos lagartos em estado selvagem, 

realmente possam fornecer melhores resultados da memória espacial em lagartos a 

espécie T. hispidus. Contudo, apesar de utilizarmos uma adaptação de um teste 

projetado para mamíferos, em nosso trabalho, conseguimos fornecer de forma 

admissível evidências da existência de uma memória espacial em lagartos machos 

dessa espécie; ajudando assim, a refutar afirmações anteriores de que répteis 
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squamatas não têm aprendizagem espacial (DAY et al., 1999; DAY et al., 2001; 

JACOBS, 2003; JACOBS e SCHENK, 2003).  

Alguns fatores impedem maiores comparações entre os estudos realizados 

sobre a memória de répteis. Como a utilização de diferentes metodologias e a 

utilização de diversas espécies que podem apresentar entre si diferenças ecológicas, 

de demandas, de experiências prévias e de comportamentos, o que pode resultar 

desta forma, em alterações nas habilidades de aprendizagem.  

Em vertebrados, os estudos de capacidades cognitivas são na maioria das 

vezes, focados em mamíferos e aves (DUNBAR e SHULTZ, 2007; LEAL e POWELL, 

2012; LEFEBVRE, 2010; SOL, 2010; WEIR, 2002), pois acredita-se que, em espécie 

desses clados, a estrutura social é mais complexa e a flexibilidade comportamental é 

favorecida (READER, 2003). Todavia, alguns trabalhos têm  conseguido testar 

habilidades cognitivas, como a formação de memórias em algumas espécies de 

répteis e, muitas vezes, esses animais têm  mostrado habilidades de aprendizagem 

comparáveis aos observados em mamíferos (CARAZO et al., 2014; DAY et al., 1999; 

DAY et al., 2003; DAVIS e BURGHARDT, 2011;  GAALEMA, 2011; LADAGE, 2012; 

LEAL e POWELL, 2012; NOBLE et al., 2012; NOBLE, 2014; WILKINSON, 2007; 

WILKINSON et al., 2012; WILKINSON et al., 2010; WOO, 2006 ). Em nosso trabalho, 

os resultados mostraram que, tanto durante a execução de uma tarefa espacial quanto 

a um protocolo de condicionamento contextual aversivo, lagartos machos da espécie 

Tropidurus hispidus foram capazes de apresentar a formação de memórias. Os dados 

aqui expostos também originam bons indícios do envolvimento das áreas do 

hipocampo e amígdala desses animais nos processos mnemônicos de aprendizagem 

e evocação.  Contudo, para esclarecer melhor o envolvimento funcional dessas áreas 

com as memórias, são necessários estudos nos quais técnicas eletrofisiológicas e 

lesões de áreas especificas sejam realizadas em lagartos submetidos a tarefas de 

memórias.  
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7 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o estabelecimento de um protocolo de condicionamento aversivo 

contextual e com a utilização de um protocolo baseado no labirinto aquático de Morris, 

evidenciamos em lagartos machos da espécie Tropidurus hispidus a formação de 

memórias, aversivas e espaciais, capacidade muitas vezes contestada no grupo de 

répteis. O presente trabalho também identificou um aumento na expressão da proteína 

ZIF-268 nas áreas do hipocampo e da amígdala em lagartos dessa espécie durante a 

formação e evocação da memória aversiva. Nosso estudo foi capaz de fornecer 

evidências de que, em répteis, o hipocampo e a amígdala têm papeis funcionais 

semelhantes ao apresentado em outros grupos de vertebrados, corroborando a 

homologia proposta na literatura entre essas duas áreas telencefálicas de répteis e o 

hipocampo e amígdala de mamíferos.  

Em nosso estudo, ao exibirmos o envolvimento da plasticidade ocorrida na 

amígdala e nas áreas do Córtex Medial e do Córtex Dorsal do Hipocampo reptiliano e 

a formação de memórias, encontramos indícios de que essas áreas são apropriadas 

para realização de teste com lesões e para implantação de eletrôdos em trabalhos 

futuros que visem estudar a memória desses animais. 

Ao utilizarmos animais filogeneticamente menos derivados, com uma 

configuração neural menos complexa que a dos mamíferos, conseguimos, com nosso 

estudo, contribuir com o conhecimento a respeito das bases biológicas envolvidas no 

comportamento animal. Assim como, ao trazer indícios que corroboram hipóteses de 

homologias entre áreas encefálicas entre diferentes grupos, também colaboramos 

com a informação acerca da neuroevolução de aspectos relacionados a 

comportamentos, processos de aprendizagem e formação de memória ocorridos em 

vertebrados. 
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