
UNIVERSIDADE FEDERRL DO PARANA 

e

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

EFEITOS DA ATIVAÇÃO DO SISTEMA B-ENDORFíNICO CEREBRAL 

SOBRE R MODULAÇÃO DA MEMÓRIA, A NOCICEPÇÃO E OS 

NÍVEIS OE RMINAS BIOGÊNICRS CEREBRAIS

CARLOS ALEXANDRE NETTO

Orientador 

Prof, Dr. IVRN ANTÔNIO IZQUIERDO

Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Bioquímica, Setor 
de Ciências Biológicas da Universidade do Paraná, em convênio 
com o Curso de Pós-Graduaçáo em Bioquímica, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, como requisito parcial à obtenção do grau 
de Doutor em Ciências - Bioquímica.

Curitiba

19B7



" Toda a verdade nova nasce apesar da evidência, 

toda a experiência nova nasce apesar da 

exper iência inediata. Rs sin, independentenente dos 

conhecinentos que se anontoan e trazen nudanças 

progressivas dentro do pensanento cientifico, 

vanos encontrar una razão de renovaç ao quase 

inesgotàvel para o esptr ito cientifico, una 

espécie de novidade netafisica essencial. "

Gaston Bachelard 

0 Novo Espirito Cientifico

For doubt can exist only where a question exists, 
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What we cannot speak about we nust pass over, in 
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Ludwig Wittgenstein 

Tractatus Logico-Philosophicus
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tratados com salina, RCTH 0,2 ug/Kg, adrenalina 5,0 
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salina, RCTH 0,2 ug/Kg, adrenalina 5,0 ug/Kg, B-endor- 
fina 1,0 ug/Kg , naloxone 0,4 mg/Kg ou naloxone e uma 
das outras substâncias

Escores de retenção de ratas em esquiva inibitória 
(choque de 0,3 m R > 6 h após o treino ,expressos como 
mediana (intervalo interquartis) da diferença de 
latência teste-treino. Rnimais tratados pós-treino ou 
pré-teste com salina, RCTH 0,2 ug/Kg, adrenalina 5,0 
ug/Kg, B-endorfina 1,0 ug/Kg , naloxone 0,4 mg/Kg ou 
naloxone e uma das outras substâncias
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mediana (intervalo interquartis ) da diferença de 
latência teste-treino. Rnimais submetidos a adminis-
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medulectomia adrenal bilateral, falsa medulectomia, 
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B . Escores de retenção de ratas em esquiva inibitória
(choque de 0,2 mR), expressos como mediana (intervalo 
interquartis) da diferença de latência teste-treino.
Rnimais tratados pôs-treino com salina, choque eletro- 
convulsivo (ECS, 15 mR, 60 Hz, 2 seg) ou falso-ECS e 
pré-teste com um destes tratamentos ou B-endorfina 2,0 
ug/Kg 46

9 . Escores de retenção de ratas em habituação ao campo
aberto, expressos como média ( + E.P. ) da diferença
treino-teste do número de respostas de orientação.
Rnimais tratados pós-treino com salina, choque eletro- 
convulsivo-(ECS, 15 mR, 60 Hz, 2 seg) ou falso-ECS e 
pré-teste com um destes tratamentos ou B-endorfina 2,0 
ug/Kg 47

10, Escores de retenção de ratas em esquiva ativa de duas 
vias (choque de 0,5 m R ) expressos como média (+ E.P.) 
da diferença treino-teste do número de respostas de 
esquiva, Rnimais tratados pós-treino com salina, 
choque eletroconvulsivo (ECS, 15 mR, 60 Hz, 2 seg) ou 
falso-ECS e pré-teste com um destes tratamentos ou 
B-endorfina 2,0 ug/Kg 48

11. Escores de retenção de ratas em esquiva inibitória
(EI, com choque nas patas de 0,5 mR), expressos como
mediana (intervalo interquartis) da diferença de 
latência teste-treino, e em habituação ao tom (HRB), 
expressos como média (+_E.P. ) da diferença teste- 
treino do número de respostas de orientação, Rnimais 
treinados e testados em uma ou ambas as tarefas, com 
intervalo treino - teste de 24 horas e intervalo entre
as duas sessbes de treino ou teste de 2 horas 53

12 Média (+ E.P.) de latência de 'water-finding' na ses-
são de teste. Ratas submetida^ --m não a deprivação 
hidrica 24 h antes do treino t. . administração de sal-
ina, naloxone 1,6 mg/Kg, B-endorfina 2,0 ug/Kg, Leu- 
encefalina 5,0 ug/Kg ou choque eletroconvulsivo (ECS 
15 mR, 60 Hz, 2 seg) 57

13. Média (+ E.P. ) do número de respostas de orientação no 
campo aberto nas sessbes de treino e teste, e média (+_
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teste. Ratas submetidas a deprivação hidrica 24 h 
antes do treino e a administração de salina, naloxone
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RESUMO

Memória é a capacidade do sistema nervoso que envolve o reconhe-
cimento da novidade» a aquisição da informação e a evocação 
desta quando necessário. R partir da evocação» um fenômeno defi-
nido e mensurável tanto em animais quanto em seres humanos» 
infere-se a existência dos processos de aquisição e armazena-
mento. R evocação de tarefas isoladas pode ser modulada por vár-
ios sistemas endógenos. 0 sistema B-endorfinico cerebral é ati-
vado pela detecção de novidade» resposta esta que é bloqueada 
pela lesão do fôrnix, fl liberação de B-endorfina hipotalàmica 
induz uma forma peculiar de dependência de estado endógena» 
fisiologicamente assimétrica.
Tratamentos que atuam sobre a simetria dos estados neurohumorais 
do treino e do teste modulam a evocação da tarefa que provocou a 
ativação do sistema. Esta dependência de estado só se expressa 6 
horas após o treino e pode permanecer por vários dias. Há outros 
sistemas que modulam a evocação entre 0 e 6 horas após o treino. 
R evocação imediata depende apenas da integridade da via do fór- 
nix» e a evocação 3 horas após o treino é facilitada pelos 
sistemas adrenérgico e dependentes de RCTH. LOGO» a evocação de 
uma única tarefa envolve vários mecanismos» que se expressam 
seqiienci almente.
0 ECS pós-treino induz amnésia experimental em tarefas aversivas 
e não aversivas. Este efeito é revertido pela administração pré- 
teste de outro ECS ou de B-endorfina. LOGO» o efeito do ECS e 
expressão da dependência de estado induzida pela B-endorfina 
liberada» incidindo claramente sobre a disponibilidade de evoca-
ção da tarefa e não» sobre seu armazenamento.
Em modelos de aprendizados consecutivos e simultâneos» eviden- 
ciam-se outros mecanismos. Tanto no modelo consecutivo (esquiva 
inibitória e habituação, com 2 horas de intervalo entre as ses-
sões ), como no de simultaneidade (tárefa de 'water-finding' e 
habituação ao campo aberto, medidos na mesma sessão), a libera-
ção de B-endorfina segue o padrão determinado para uma tarefa 
isolada, mas a evocação de ambas as tarefas não. R aquisição de 
tarefas consecutivas parece envolver uma interação cognitiva 
e/ou neuroquimica de natureza não determinada, responsável pela 
menor evocação de uma das tarefas. No modelo de aprendizados 
simultâneos, a memória da tarefa adquirida de forma incidental 
ou latente não é madulável pelo sistema B-endorfinico.
R apresentação de uma situação de novidade na presença de um 
estimulo alertante (campo aberto com luz intermitente), 1 hora 
antes do teste em esquiva inibitória, facilita a evocação da 
tarefa de esquiva, Este efeito é mimetizado pela administração 
de B-endorfina e bloqueado pela injeção concomitante de naloxone 
ou pela injeção 6 minutos pré-teste de propranolol ou atropina. 
LOGO, o efeito facilitador da novidade depende da ativação do 
sistema B-endorfinico cerebral e da ativação tardia de mecanis-
mos B-adrenérgicos e colinérgicos.
R exposição de ratos a situações de novidade elicita uma 
resposta antinociceptiva mensurável pelo aumento de latência do 
reflexo de retirada da cauda. R exposição pela segunda vez a 
mesma situação ou a administração de naltrexone bloqueiam a
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resposta. R adição de estímulos estressantes não modifica a 
resposta antinociceptiva elicitada pela novidade. LOGO, a novi-
dade induz uma resposta antinociceptiva de caráter opióide, 
independente do 'stress' envolvido na situação e mediada prova-
velmente pelo sistema B-endorfinico cerebral. R exposição de 
ratos a diversas situações comportamentais não evidenciou altera 
çoes no metabolismo da DR, 5-HT ou nos niveis de NR comuns a 
todas as situações, no hipocampo, hipotálamo ou amigdala, Oas 
situações estudadas, apenas a exposição ao campo aberto não cau-
sou qualquer efeito nos niveis das aminas biogènicas e seus 
metabôlitos, LDGO, a novidade não causa alterações no metabol-
ismo destes neurotransmissores, nas estruturas estudadas? apenas 
alterações decorrentes do 'stress' das diferentes situações 
f o r a m  d e m o n s t r a d a s .
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INTRODUÇÃO
J

Rs experiências modificam o comportamento. 0 processo de 

aquisição de informaçòes ou de um novo comportamento é denomina-

do aprendizado. 0 armazenamento e a posterior evocação das infor, 

maçoes adquiridas sáo denominados memória. Em animais de experi-

mentação, só è possível demonstrar que determinado tipo ou con-

junto de informaçbes foi adquirido se este for operacionalizado 

na forma de um comportamento expresso e quantificável. For isto, 

os experimentos envolvem a aquisição de comportamentos não natu-

rais ( p.ex., permanecer sobre uma plataforma num ambiente pouco 

conhecido ) ou a supressão de respostas inatas. R este tipo de 

procedimento comportamental, a colocação de animais em determi-

nado ambiente com estímulos específicos para a emissão ou 

supressão da resposta desejada, denominamos tarefa. Neste tra-

balho de tese, chamaremos de sessão de treino a primeira exposi-

ção a determinada tarefa e, de sessão de teste a reexposição a 

esta tarefa,

Nos modelos experimentais em animais e em seres humanos, 

a memória só pode ser inferida a partir da evocação medida pela 

performance na sessão de teste, pois, com os recursos metodoló-

gicos atuais, os processos de armazenamento da informação são 

inacessíveis.

R cadeia de fenômenos experiência nova -> aquisição de 

comportamento ou informação -> armazenamento -> consolidação -> 

evocação é compatível com todas as formas de memória definidas 

experimentalmente ( 101 ). Do ponto de vista do observador,

estes fenômenos são assim definíveis: experiência nova- qualquer 

situação de novidade ambiental a que o sujeito experimental é



submetido; aquisição de comportamento- elaboração de uma estra-

tégia adequada a nova situação e emissão da resposta seleciona-

da; armazenamento- processo hipotético de representação neural, 

localizada ou não» do complexo informacional < a novidade

ambiental e a resposta selecionada ); consolidação— processo

hipotético responsável pela modulação do armazenamento» ou seja» 

que determina a intensidade da representação neural do complexo 

informacional; evocação- emissão de determinada resposta quando 

o sujeito experimental é colocado na situação ambiental em que 

esta foi elaborada ou selecionada.

Uma vez que nossa linha de investigação tem por objetivo

o estudo da modulação da evocação» serão evitados os conceitos

desenvolvidos pelas teorias que classificam a memória segundo o 

intervalo treino - teste < memória de curta e memória de longa 

duração» 58 ) » segundo o sistema neural envolvido ( sistema 

cortico-estriatal para hábitos e sistema 1imbico-diencefálico 

para memórias» 145 ) ou segundo o tipo de informação armazenada 

( memória de trabalho ou memória de referência» 210 » memória 

procedural ou memória declarativa» 34 ). Ds experimentos reali-

zados serão discutidos segundo a cadeia de eventos acima defi-

nida.

R memória de qualquer tarefa pode ser facilitada ou dimi. 

nuida por diversos tipos de tratamento apresentados após o 

treino ou antes do teste ( 84, 138, 155 ). Os tratamentos apre-

sentados antes do treino também podem afetar a memória de várias 

tarefas, porém este efeito é de dificil interpretação: a evoca-

ção maior ou menor no momento do teste pode ser decorrência de 

efeitos sobre a aquisição da resposta medida e não, de qualquer 

efeito sobre o armazenamento ou consolidação desta resposta
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( 58, 136, 138 ).

Os sistemas envolvidos neste tipo de fenômeno ( efeitos 

de tratamentos comportamentais ou farmacológicos administrados 

após o treino ou antes do teste ) sáo denominados sistemas modu- 

ladores da memória. Dito de outra forma, modulação da memória 

significa uma susceptibilidade desta funçáo a manipulação exper-

imental de sistemas hormonais ou de neurotransmissores centrais 

ou periféricos. Em conseqüência, propòe-se que muitos destes 

sistemas estejam fisiologicamente envolvidos no processamento da 

informação nos modelos experimentais estudados < 58 )

Uma vez que os modelos utilizados para o estudo dos pro-

cessos de aprendizado e memória envolvem sempre algum tipo de 

'stress' ( 4, 5, 58, 137, 138 ), é lógico supor que as substân-

cias envolvidas na adaptação ao 'stress' ( 23, 137 > participem 

dos processos moduladores. De fato, os sistemas moduladores mais 

estudados são os mediados pela noradrenalina ( 63, 140, 173 ), 

pela B-endorfina < 83, 84, 103 - 105 , 90, 93, 101 ) e pelos 

hormonios RCTH, adrenalina e vasopressina < 2, 3, 60, 61, 7B, 

90, 91, 137, 140, 163, 208 >, Estes sistemas podem atuar de 

forma independente ou interativa ( 18, 25, 62, 93, 96, 97, 99, 

126, 140, 206 ). Recentemente, a glicose também tem sido pro-

posta como substância moduladora da evocação ( 56 ),

0 conceito de modulação da memória é baseado em exper-

imentos nos quais respostas individualizadas são analisadas 

separadamente, como se ocorressem de forma independente de 

outras respostas. 0s animais são treinados numa tarefa especi-

fica e testados nesta tarefa 24 horas ou mais apôs. 0s efeitos 

do treino e do teste sobre os niveis ou metabolismo de substân-

cias endógenas ( neurotransmissores e hormonios ) também são
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estudados observando este curso temporal.

Porém, em situações náo experimentais, os animais certa-

mente necessitam evocar uma informação adquirida em intervalos 

menores do que 24 horas, e muitas respostas comportamentais 

podem ser processadas simultânea ou consecutivamente ( ver 87 ). 

Logo, pode haver interações entre os sistemas que modulam a 

memória apôs o treino e no momento do teste, entre os que modu-

lam diferentes memórias e entre o processamento paralelo de 

diferentes respostas.

Trabalhando em modelos experimentais simples, muitos 

investigadores têm buscado evidenciar os processos de armazena-

mento ou consolidação da informação, fl aquisição de uma resposta 

reflexa em moluscos é acompanhada de alterações plásticas de 

canais iônicos em circuitos neuronais definidos ( 1, 179 ). Os 

nucleotldeos cíclicos também participam deste fenómeno ( 30, 

179 ).

Em modelos desenvolvidos de aprendizado celular ( 196, 

199 ), é possível estudar diversos aspectos da potenciação de 

respostas em células hipocampais < 106 > e alterações no número 

de receptores para alguns neurotransmissores foram demonstradas 

( 131 ). Porém, os mecanismos acima descritos são de dificil 

generalização, pois a possibilidade de registro destes fenómenos 

em animais submetidos a aquisição de uma tarefa qualquer é muito 

pequena ( 1, 133 ).

Também são demonstráveis alterações na sintese protéica 

( 9, 48 ) e no metabolismo dos ácidos nucleicos ( 133 ) em ani-

mais submetidos a aquisição de várias tarefas. Porém, estes efei_ 

tos são provavelmente devidos ao tipo de estimulo incondicionado 

utilizado e não, ao aprendizado propriamente dito ( 48 ).
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INTRODUÇÃO RO SISTEMR B-ENDORFíNICO CEREBRRL

5

Com a descoberta de receptores estereoespecificos para a 

morfina e seus antagonistas em 1973 < 194 ) e sua posterior car-

acterização ( 160 ), passou-se a investigar a existência de li- 

santes endôsenos para estes receptores. Em 1975, foram isolados 

dois pentapeptideos com grande afinidade pelos receptores opiá-

ceos: a metionil < Met ) -encefalina e a leucil < Leu ) -encefa- 

lina ( 75 ). Outro ligante endógeno, com 31 residuos de ami- 

noácidos, foi denominado B-endorfina ( 35 ), Existem ainda, no 

cérebro e na hipófise, a Rifa-, a Gama- e a Delta-endorfina 

( 104 ), R Rifa e a Gama-endorfina parecem ser metabólitos da 

B-endorfina ( 20 ) e apresentam atividade opiácea bem menor que 

a B-endorfina e a Delta-endorfina ( 36, 160 ).

Rs encefalinas e endorfinas, apesar da semelhança N-ter- 

minal, pertencem a famílias de peptideos distintos. 0 precursor 

da B-endorfina é a Pró-opiomelanocortina, uma proteina com 265 

aa e MM 31000 ( 147 ). Ela é clivada no sitio 40/41, originando 

Pró-melanocortina e B-lipotrofina ( B-LPH ). R primeira origina 

RCTH e um fragmento de 16 Kdaltons na adeno-hipófise, R molé-

cula de B-LPH é clivada no sitio 102/103, liberando Y-LPH e 

B-endorfina ( 127, 108 ). Como o RCTH e a B-endorfina derivam do 

mesmo precursor, eles são liberados simultaneamente pela hipó-

fise em situações de 'stress' ( 169 ). Há uma forma acetilada da 

B-endorfina, presente no lobo intermédio da hipófise, hipocampo, 

coliculo dorsal e tronco cerebral, que não apresenta atividade 

opiácea ( 211 ).

0 precursor das encefalinas é a Prô—encefalina, um pep- 

tideo distinto da Pró-opiomelanocortina, isolado na medula



adrenal e em vários sistemas neuronais no SNC ( 95 ).

Existe ainda uma terceira família de opiôides endógenos, 

cujo produto final é a dinorfina 1-13. 0 precursor é a Neo-

endorfina ( 114 ), distinto da Prô-opiomelanocortina e da Prô- 

encefalina,

Estudos histoquimicos revelaram a distribuição anatômica 

distinta para estas 3 famílias de opiôides. Os neurônios ence- 

falinicos estão amplamente distribuídos no cérebro e na medula 

espinhal ( 102, 182 )> compondo aproximadamente 20 sistemas 

encefalinérgicos ( 42 ), Rs maiores concentrações de encefalinas 

são encontradas no globo pálido, estriado, hipotàlamo, cérebro 

médio, núcleos amigdalóides e nos gânglios dorsais da medula 

espinhal ( 74, 144, 170, 172 ). Ds neurônios dinorfinicos também 

se encontram amplamente distribuídos em vários sistemas neuro-

nais, anatomicamente contíguos aos sistemas encefalinicos 

( 116 ).

Os corpos celulares dos neurônios B-endorflnicos estão 

no hipotàlamo médio-basal < 17, 203 ) e projetam para os núcleos 

paraventricular, periventricular, ventro-medial e dorso-medial 

do hipotàlamo, paraventricular do tálamo, amigdalôide medial, 

septo e núcleo próprio da estria terminal, atingindo até o locus 

ceruleus ( 116, 113 ). Há também neurônios hipofisários que pro-

duzem B-endorfina ( 16 ), porém estes são funcionalmente distin-

tos dos neurônios hipotalámicos pois os níveis cerebrais do 

opiôide não são alterados pela hipofisectomia ( 116 ).

Rté o momento, tem-se descrito quatro tipos de recep-

tores opiáceos, para os quais os agonistas e antagonistas 

existentes apresentam afinidades características < 204 ). Sua

distribuição diferencial no sistema nervoso não será discutida.
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Os opiáceos agem c o m o  neuromoduladores na sinapse

< 33 ). Tanto a morfina quanto as encefalinas e a B-endor£ina

bloqueiam a liberação de catecolaminas ( 6, 129* 191 ) e acetil- 

colina ( 190 ) no SNC e de noradrenalina e acetilcolina no SNR 

( 202 ), através de um mecanismo pré-sinàptico < 6, 183 ). Rtuam 

também por um mecanismo pós—sinàptico, bloqueando a descarga 

neuronal induzida por glutamato e acetilcolina ( 183* 212 ). Os 

opiáceos apresentam um efeito ativador sobre as células pirami-

dais do hipocampo por possível inibição dos neurônios recorren-

tes < 213 ).

Paralelamente aos estudos morfológicos e neuroquimicos 

dos opiáceos endógenos* vários laboratórios passaram a investi-

gar a participação destas substâncias em processos fisiológicos

( 10, 53, 81, 118, 132, 146, 1B9 ).

FISIOLGGIR DO 5ISTEMR B-ENDORFINICO CEREBRRL

1 . M0DULRÇR0 DR MEMDRIR

Nos anos de 1978 e 1979, alguns autores evidenciaram a 

participação de sistemas opióides endógenos na modulação da 

memória em tarefas distintas ( 53, BI ).

Rpós alguns anos de trabalho, Izquierdo e colaboradores

definiram os critérios que os opióides endógenos deveriam cum-

prir para que se lhes pudesse atribuir um papel fisiológico

qualquer:

- a função proposta deveria ser modificada pela adminis-

tração dos antagonistas opióides específicos;

- o efeito da administração dos opiáceos deveria ser 

oposto ao dos antagonistas e ser por estes antagonizado;
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- pelo menos alsum dos opióides endógenos deveria ser 

liberado em/de algum núcleo cerebral durante a operação da fun-

ção fisiológica em estudo.

Experimentos conduzidos em vários laboratórios apresen-

taram resultados que satisfazem a todos estes critérios.

R administração pós-treino de antagonistas opiáceos, dos 

quais o mais estudado è o naloxone, facilita a evocação de todas 

as tarefas nas quais foi testado» desde que os animais fossem 

submetidos aquelas tarefas pela primeira vez < 28» 53» 54» 81» 

83» 84» 143» 166 ). Isto sugere que a ativação de algum sistema 

opióide» determinado pela exposição á novidade» possa modular a 

evocação no periodo pós-treino, Uma vez que o único opióide 

aparentemente liberado por qualquer experiência nova ê a B-en- 

dorfina» o efeito do naloxone tem sido interpretado como antago-

nismo a B-endorfina endógena ( 83, 84, 93, 101 ). R administra-

ção pós-treino de baixas doses de B-endorfina, por via sistêmica 

ou intracerebroventricular, prejudica a evocação ( 83, 84, 90, 

101, 102, 104 ), Este efeito é competitivãmente antagonizado 

pelo naloxone ( 83 ) e é mimetizado por baixas doses de outros 

opióides e opiáceos ( 53, 81, 88, 143 ). filtas doses apresentam 

efeitos opostos em tarefas aversivas, possivelmente devido a

toxicidade ( 83, 101, 102 ).

Todas as formas de treino estudadas até o momento

( simples exposição a um novo ambiente, várias formas de habitu-

ação, sessòes de choques escapáveis ou inescapáveis, esquiva 

ativa ou inibitória ) causam diminuição da imunorreatividade 

tipo B-endorfina. Isto pode ser interpretado como liberação e 

posterior metabolização da substância, e só se observa tal efei-

to quando os animais são submetidos a tarefa pela primeira vez
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( 101» 103 -105» 148 ). Logo» a depleção não é relacionada a 

nenhum aprendizado especifico» a presença de dor durante o 

treino ou ao nível de 'stress' ou alerta associado a cada tare-

fa» e pode ser considerada como uma resposta à novidade ( 101» 

103» 105 ). 0s niveis de B-endorfina hipofisâria ou plasmática 

( 103 ) e os niveis de encefalinas ( 26 ) não são alterados pela 

maioria dos treinos comportamentais.

R ativação do sistema B-endorflnico pela nova experiên-

cia é abolida pela transecção do fórnix» via neural que projeta 

do hipocampo para o hipotálamo ( 101» 103» 105 ). Como hâ evi-

dências que o sistema septo-hipocampal esteja envolvido no 

reconhecimento da novidade ( 65 )» sugere-se que a liberação de 

B-endorfina dependa do reconhecimento da novidade pelo sistema 

septo-hipocampal ( 101» 103» 105 ),

0 prejuízo de evocação induzido pela injeção pôs-treino 

de B-endorfina pode ser considerado como um excesso da substân-

cia no periodo pós-treino < uma 'overdose' relativa ): a quanti-

dade injetada se soma a liberada endogenamente ( 83» 84» 101 ). 

Este efeito pós-treino pode ser interpretado como indução de uma 

forma de dependência de estado endógena < B4» 90 ).

R teoria da dependência de estado postula que a memória 

de uma tarefa será ótima se os animais forem treinados e testa-

dos no mesmo estado de droga ( 155 ). Por exemplo» animais 

treinados após a administração de etanol e testados sem a admi-

nistração da droga < i.e.» treino e teste em estados distintos )

apresentarão prejuizo da evocação se comparados a animais 

treinados e testados com administração de etanol < i.e.» treino

e teste no mesmo estado ). Este conceito é puramente farmacoló-

gico» mas sugere a existência de sistemas fisiológicos responsá-



veis pelo estabelecimento e expressão deste fenômeno ( 69, 

155 ). ^

Dependência de estado endógena significa que uma tarefa 

adquirida num determinado contexto neurohumoral será melhor 

evocada se, no momento do teste, o contexto neurohumoral for 

semelhante ao que existia no momento e após o treino ( 84, 90, 

155 >. Isto não implica necessariamente em liberação simétrica,

i«s., no momento do treino e do teste, do hormonio ou neuromodu—

lador < 84, 90, 101 >.

Uma vez que não há liberação de B-endorfina durante a

sessão de teste, o comportamento normal < aquisição e evocação

de uma resposta qualquer ) envolve estados dissociados, também 

chamados assimétricos. fl injeção de B-endorfina ( 90, 93, 96, 

101 ), a apresentação de uma experiência nova antes do teste 

( que libera B-endorfina, 96 ) ou a injeção pré-teste de subs-

tâncias que liberam B-endorfina ( 93 ) facilitam a evocação. 0 

efeito pré-teste destes procedimentos é antagonizado pela admi- 

istração concomitante de naloxone < 93, 96 ) e não é observado 

em animais tratados com naloxone pós-treino ( 93 ) nem nos ani-

mais com lesão de fórnix ( 101, 148 ).

R depleção da B-endorfina cerebral causada pela exposi-

ção à novidade dura pelo menos 3 horas < 101 ). Rinda não foi 

determinado se outras experiências ou a administração de outras 

substâncias podem induzir uma liberação adicional do peptideo 

neste período.

R exposição pré-teste de camundongos a uma experiência 

nova, o que provavelmente libera B-endorfina, facilita a evoca-

ção de uma tarefa de esquiva previamente adquirida ( 96 ), 

Um fenômeno semelhante foi demonstrado em seres humanos, e há
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evidências farmacológicas que o mecanismo envolvido seja seme- 

hante em ambas as espécies < 32 ), Seria interessante reprodu-

zir este resultado em ratos» para ampliar o universo operacional 

deste paradigma e, neste modelo» estudar as possíveis interações 

entre o sistema B-endor£inico cerebral e outros sistemas neuro- 

transmi5sores.

Rté o momento» a ativação do sistema B-endorfinico cere-

bral é o único correlato demonstrado da detecção de novidade 

( 101» 105 ). Em muitas situações comportamentais que envolvem 

novidade hà liberação central e periférica de catecolaminas 

( 45» 58» 62 )» RCTH» corticoesteróides e de alguns outros hor- 

monios ( 44» 45» 57» 137 >, Porém» quando os animais são nova-

mente expostos a tais situações» observa-se nova liberação des-

tas substâncias. Logo» este contexto neurohumoral é decorrente 

do 'stress' envolvido na situação e não» da novidade ( 45» 

137 ).

0 ritmo teta hipocampal tem sido proposto como um corre-

lato do processo de armazenamento da memória ( 120 ). Isto o 

torna um candidato a correlato eletrofisiológico da detecção da 

novidade < 65 ). Porém» em situações não novas» i.e.» no teste 

de uma tarefa de esquiva ( 31 )» também é possível identificar 

este ritmo eletrofisiológico característico.

Por outro lado, seria lógico supor que, nos núcleos 

cerebrais que recebem projeções B-endorfinicas, poderia haver 

alterações nos niveis ou no metabolismo dos neurotransmissores 

que ai coexistem. Estas poderiam passar despercebidas em expe-

rimentos nos quais os animais são expostos a situações muito 

estressantes ou nos quais não há uma definição anatômica precisa 

< 5, 45, 64, 215 ). Esta questão permanece não respondida pela
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literatura pertinente.

□ mecanismo pelo qual a B-endorfina modula a evocação* 

i.e.f a indução de dependência de estado* e muitas conseqüências 

deste fenômeno ainda não foram esclarecidos. Logicamente* pode-

ríamos supor que um sistema ativado pela novidade devesse par-

ticipar do processamento desta informação* pois é dificil con-

ceber aprendizado sem novidade. Logo* é possivel que o sistema 

B-endor£inico cerebral tenha uma função similar a de um comando 

tipo 'clear-reset'* colocando de lado uma parte da informação 

recentemente adquirida e preparando o animal para o que irà 

acontecer. Jà foi demonstrado um aumento do estado de alerta e 

de preparação no período imediatamente apôs uma nova experiôncia 

( 5B ). R administração icv de 20 ng de B-endorfina induz uma 

mudança de freqüência no ritmo teta hipocampal* sugerindo alerta 

aumentado < 207 ). Esta dose é similar a quantidade liberada 

pelo treino ( 105 ) e aquela que causa amnésia retrógrada 

( 130 ) ou aumento da evocação ( 2 ).

0 hipocampo* ou melhor* o sistema septo-hipocampal* par-

ticipa do processamento da informação no sistema nervoso em 

modelos animais ( 79* 100» 154 ) e humanos < 176 ). Uma estru-

tura que faz parte deste sistema» os núcleos septais» e outra 

que contribui com aferências importantes ao mesmo» o locus cerú-

leas» recebem projeçoes do neurônios B-endorfinicos ( 116 ). 0s 

núcleos septais controlam a freqüência ( marca-passo ) do ritmo 

teta* o correlato eletrofisiológico da ação septo-hipocampal 

< 65 ). Como a B-endorfina é um neuromodulador inibidor ( 6» 33» 

183, 212 ) e induz uma mudança de freqüência no ritmo teta 

( 207 ), podemos propor que a B-endorfina inibiria duas impor-

tantes aferências do sistema septo-hipocampal, agindo como um
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filtro. Rssim, o sistema poderia lidar com informaçòes em peque-

no número e muito selecionadas; o que facilitaria a análise da 

situação em que se encontra o animal e a seleção da melhor 

estratégia para enfrentâ-la.

2 . MÜDULRÇRO DR NOCICEPÇRO

t bastante conhecido o envolvimento dos opiáceos na 

mediação dos impulsos dolorosos, Tem sido proposta a participa-

ção de alguns dos opióides endógenos na mediação fisiológica de 

respostas analgésicas e antinociceptivas ( 47; 109; 123 >.

Em modelos animais; a exposição a estímulos dolorosos 

< 19 ) e não dolorosos ( 47; 109; 123 ) elicita respostas anal-

gésicas ( antinociceptivas> de caráter opióide < 47; 109; 123 ). 

Logo; é licito supor que a exposição à novidade; pela ativação 

do sistema B-endorfinico cerebral; poderia elicitar uma resposta 

antinociceptiva opióide, Esta questão ainda não foi atacada 

diretamente pela literatura; apesar de haver alguns experimentos 

que poderiam ser interpretados segundo este referencial ( 8; 29; 

123, 152, 178, 181 ).

TEORIR DR C0NS0L1DRÇRO DR MEMQRIR

R teoria da consolidação da memória propòe a existência 

de um periodo làbil, o periodo pós-treino, no qual se desenvol-

vem processos tempo-dependentes responsáveis pelo armazenamento 

da memória. R facilitaçào ou o prejuizo da evocação causados por 

tratamentos que incidem no periodo pós-treino expressa a labi 1i- 

dade, ou modulabilidade, destes processos. Rinda, sugerem que,

13



neste periodo, se estrabeleça o traço de memória da tarefa estu-

dada < 55, 76, 121, 141, 135 - 138 ).

Esta hipótese foi originalmente proposta para explicar a 

interferência retroativa sobre o processo normal de esquecimento 

e a amnésia retrógrada causada pelos traumatismos cranianos e 

pela eletroconvulsoterapia - ECT - em humanos < 43, 55, 138 ). R 

criação de modelos de amnésia experimental, utilizando ECS, 

hipóxia ou outros tratamentos ( 13, 55, 124, 125 ), permitiu 

testar experimentalmente a validade da teoria da consolidação da 

memóri a.

0 estabelecimento de uma representação neural da infor-

mação adquirida, o traço de memória, de caráter irreversível no 

periodo pós-treino < 53, 138 ) é bastante discutível. Isto 

implicaria, logicamente, na irreversibilidade da amnésia indu-

zida experimentalmente.

R hipótese da consolidação da memória tem servido como 

embasamento teórico de grande parte das publicações em aprendi-

zado e memória, em modelos animais e humanos < 137, 187, 188 ). 

Em praticamente todos estes modelos é possível demonstrar a 

influência de tratamentos pós-treino sobre a evocação. Do mesmo 

modo alguns sistemas endógenos parecem participar da modulação 

da evocação de quase todas as tarefas estudadas ( 50, 51, 137 ). 

Estas evidências sugerem a generalidade e/ou a existência 

fisiológica de processos de consolidação da memória, bem como 

apontam para alguns dos sistemas envolvidos.

□s processos neurais envolvidos no estabelecimento dos 

traços de memória têm sido inferidos < 58, 71, 138 ). Porém, não 

hâ demonstração evidente de sua existência ( ver XIII ).
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0 efeito amnésico do ECS é um dos argumentos utilizados 

para defender a hipótese de que os tratamentos pós-treino atuam 

sobre o armazenamento da informação. Inclusive» o gradiente tem-

poral da amnésia induzida e a relativa irreversibilidade deste 

efeito foram incorporados a teoria da consolidação da memória 

< 58» 138 ), Porém, trabalhos recentes demonstraram que a admi- 

istração de vasopressina ( 206 ), colecistocinina ( 111 ) ou 

melanotropina ( 192 ) pode reverter a amnésia induzida por um 

ECS. Estas evidências somadas a reversibilidade de outras formas 

de amnésia experimental ( 171, 175 ) indicam ser pouco provável 

o efeito dos tratamentos utilizados sobre o armazenamento da 

informação.

□ efeito do ECS pós-treino também pode ser bloqueado 

pela administração simultânea de naloxone( 24 ), e a aplicação 

de um ECS è seguida de uma grande diminuição da imunorreativi- 

dade tipo B-endorfina diencefálica < 39, 84 ). Logo, pelo menos 

parte do efeito amnésico do ECS depende da ativação do sistema 

B-endorfinico cerebral < 24, 39, 84 ) . Conseqüência lógica 

disto é a possibilidade do efeito amnésico do ECS representar 

uma forma de dependência de estado a B-endorfina ( 84, 101 ).

Nesta tese, estudaremos alguns efeitos da ativação do 

sistema B-endorfinico cerebral, causada pela exposição á novi-

dade ou pela administração de ECS ou drogas que atuam sobre este 

sistema, sobre a modulação do comportamento, a nocicepção e os 

niveis cerebrais das aminas biogénicas.
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OBJETIVOS

Os objetivos desta tese sáo:

a. determinar se a tarefa de esquiva inibitória envolve 

inibição do comportamento ou passividade do animal na sessão de 

teste;

b. determinar os mecanismos neurais e neurohumorais 

envolvidos na modulação da evocação* medida 0, 3 e 6 horas após 

o treino;

c. determinar se a amnésia induzida pelo ECS é a expres-

são de uma dependência de estado a B-endorfina;

d. determinar a liberação de B-endor£ina hipotalâmica em 

situações de aprendizado de tarefas simultâneas e consecutivas;

e. desenvolver modelos de tarefas simultâneas e consecu-

tivas para o estudo do papel do sistema B-endorfinico na modula-

ção da evocação destas tarefas;

f. caracterizar as tarefas cuja evocação é facilitada 

pela exposição a uma situação de novidade prè-teste;

3. caracterizar a<s ) situação(bes ) de novidade capaz(es )

de facilitar a evocação de uma tarefa testada;

h. estabelecer uma caracterização farmacolóaica inicial 

do efeito facilitador de evocação da exposição pré-teste a situ-

ação de novidade;

i. determinar se a exposição a situações de novidade

POS5Ui algum efeito sobre a nocicepção;

j. determinar se a exposição a situações de novidade

altera de forma característica os niveis ou o metabolismo das 

aminas biogênicas em núcleos cerebrais pertencentes ao sistema 

B-endorfinico cerebral.



MRTERIRL E MÉTODOS

1. RNIMRIS EXPERIMENTR1S

Foram usados ratos Wistar, fêmeas e machos ( 60 - 180

dias, pesando 120 - 210 g >, do Biotério do Instituto de 

Biociências da UFRGS.

2. TRRTRMENTO CIRÚRGICO

2.1, CIRURGIRS CEREBRRIS - Foram todas realizadas sob

anestesia com éter. Os animais eram colocados num aparelho 

estereotáxico, e as coordenadas ajustadas para cada lesão 

especifica. Bpós a incisão sagital do escalpo, foi relizada 

craniotomia bilateral, com uma broca, nos locais correspondentes 

as coordenadas antero-posterior e latero-lateral.

fl agulha de lesão foi confeccionada a partir de uma 

agulha de aço inoxidável para raquianestesia n'-7, cortando-se 

aproximadamente 5 mm da agulha para a exposição do mandril. Este 

foi moldado em formato de baioneta < Fig. 1 ), medindo aproxi-

madamente 1,8 mm no maior raio e 1,0 mm no menor raio ( 68 ).

Rs coordenadas para as lesões foram determinadas de 

acordo com o Rtlas de De Groot < 67 ), segundo a literatura 

corrente ( 31, 68, 148):

1. Transecção bilateral do fôrnix:

- Plano de fixação em zero}

- Direita: R agulha era introduzida em L: 1,0 , R: 5,3 , 

V: 4,7 , com 90° de rotação medial e sendo levada 1 mm para



tràs. Rpôs desfeita a rotaçào, retirava-se a agulha;

- Esquerda: R agulha era introduzida em L: 1,0 , R: 4,3 , V:

4,7, oom 90° de rotaçáo medial e sendo levada 1 mm para frente. 

Rpós desfeita a rotaçào, retirava-se a agulha.

2. Deaferentaçào Hipotalàmica Rnterior:

- Plano de fixaçào em - 5;

-Introdução da agulha em L: 1,0 , R: 7,7 , V: 2,0 , com 90°

de rotaçào medial e lateral, à direita e à esquerda. Rpós desfei.

ta a rotaçào retirava-se a agulha.

3. Deaferentaçào Hipotalàmica posterior:

- Plano de fixaçào em - 5j

- Introduçào da agulha em L: 1,9 , R: 3,7 , V: - 4,0 , com 90°

de rotaçào medial e lateral, à direita e à esquerda. Rpós desfei.

ta a rotaçào retirava-se a agulha.

4. Operações cerebrais falsas:

- R craniotomia era executada como nos animais operados, 

introduzindo a agulha de lesào nas coordenadas acima descritas 

( fórnix, anterior e posterior ), porém sem a execuçào das 

rotaçoes.

Em todos os casos foi usado acrilico para fechar a 

janela óssea, e a pele foi aproximada usando-se Rgrafes de 

Michel n* 14.

R exatidào das lesbes foi confirmada histologicamente em 

amostras de animais operados no inicio e no fim dos experimen-

tos .
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R extensão das lesões aparece na Figura 1.

□ período de recuperação compreendeu um intervalo de 30 

dias e a mortalidade observada após estes procedimentos foi ao 

redor de 5 % . Rpós a recuperação os animais foram submetidos ao 

tratamentos comportamentais ( ver adiante ),

2.2 CIRURGIR RDRENRL - R medulectomia adrenal bilateral

e a falsa medulectomia adrenal foram executadas como sesue.

- Os animais eram posicionados em decúbito dorsal, tricotomiza- 

dos e incisados à esquerda e à direita, + 0,5 cm abaixo e para-

lelo ao rebordo costal, Rpós a abertura da parede muscular, a 

glândula era pinçada delicadamente, incisada com uma tesoura 

para microcirurgia, e ,então, pressionada para que a medula fos-

se completamente expelida < 103, 148 ). Nos animais com falsa 

cirurgia as glândulas foram deixadas intactas. R sutura foi fei-

ta por planos usando-se fios Categute 00 e Seda ou Mononylon 0.

2.3. CONTROLE INTRCTO - 0s animais não eram submetidos a 

qualquer procedimento cirúrgico,

3. TRRTRMENT0 C0MP0RTRMENTRL

3.1 ESQUIVR INIBITORIR - Foi realizada numa caixa de 

madeira compensada envernizada, medindo 50 cm de comprimento, 25 

cm de largura e 25 cm de altura, com a face frontal em vidro.

Parte do assoalho, à esquerda na caixa ( 12 cm nos Experimentos

B e 9 e 25 cm nos demais ), consistia numa plataforma também de 

madeira envernizada, com 5 cm de altura, 0 restante do assoalho

era constituído de uma grade de barras de bronze, com 1 mm de



diâmetro* espaçadas 1 cm umas das outras* através da qual era 

possivel aplicar uma diferença de potencial de intensidade 

var iàvel.

- Sessáo de Treino - Os animais eram gentilmente colocados de 

frente para o canto posterior esquerdo da caixa de condiciona-

mento* sobre a plataforma. R latència até a descida completa do 

animal da plataforma < com as quatro patas na grade de bronze ) 

foi cronometrada. Imediatamente* os animais recebiam choques de 

60 Hz nas patas* de intensidade variável < 0*2 * 0*3 * 0*5 ou 

0,8 mR , conforme o Experimento ) de forma intermitente até 

subirem de volta para a plataforma* o que acontecia sempre em 

menos de 3 segundos,

- Sessão de Teste - 3* 6 ou 24 horas após o treino* os animais 

eram recolocados na caixa de condicionamento* e a latència até 

descerem para a grade era medida novamente. No experimento 2* um 

grupo de animais foi testado imediatamente após o treino 

( 0 h ) ,  i.e., foi registrada sua latència de permanência na 

plataforma logo após o seu retorno a esta, o que foi motivado 

pelo choque nas patas.

R diferença de latència teste-treino foi tomada como

medida de memória ( 91, 148, 150 ) e referida nas Tabelas como

escore de retenção. Um limite de 180 segundos foi estabelecido

para esta medida* ou seja* os animais cuja diferença de latència

ultrapassou 180 segundos foram computados com este valor < 91, 

148, 150 ).

3.2. ESQUIVR RTIUR DE DURS UIRS - Foi realizada numa

caixa de condicionamento automatizada, de dimensões iguais a
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anterior ( Rlbarsch ). Nâo havia plataforma sobre o assoalho de 

barras de bronze, e uma barra de acrilico com 1 cm de altura 

colocada no assoalho dividia a caixa em duas metades idênticas. 

Rs sessòes de treino e teste eram semelhantes e sáo descritas 

abaixo.

Rpós um periodo de adaptação de 5 minutos, no qual não 

havia apresentação de qualquer estimulo, eram apresentados 50 

tons < 1,0 kHz, 5 ses» 70 dB ), em intervalos variáveis de 10 a 

50 ses. Cada tom era seguido de um choque nas patas, de 0,5 mR, 

aplicado na metade em que se encontrava o animal, mantido até a 

emissão da resposta de cruzamento para a outra metade da caixa. 

Para evitar o choque, os animais aprendiam a emitir resposta de 

esquiva ( cruzamento > durante a apresentação do tom. R apresen-

tação dos estimulos ( tom e choque ) e o registro das respostas 

de cruzamento e de esquiva eram automáticos. R diferença teste- 

-treino do número de respostas de esquiva foi utilizada como 

medida de memória ( 26, 86 > e referida nas Tabelas como escore 

de retenção.

3.3 HRBITURÇRO R UM TOM - Foi realizada numa caixa de

condicionamento similar a acima decrita, com uma lâmpada de B W 

colocada no meio da face superior e um alto-falante na face 

posterior, 15 cm acima do nivel da linha média do assoalho. Não 

havia plataforma nesta caixa. Rs sessões de treino e teste eram 

idênticas. Rpós um periodo de adaptação de 2 minutos, no qual 

não havia apresentação de qualquer estimulo, eram apresentados 

20 tons ( 1,0 KHz, 5 seg, 70 dB >, em intervalos variáveis de 10 

a 30 seg. Rs respostas de orientação ao tom < 24, 81, 95 ) foram 

registradas. R diferença treino-teste do número de respostas de
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orientação ao tom foi interpretada como memória da tarefa de 

habituação ao tom ( 24, 81, 95 ) e referida nas Tabelas como 

escore de retenção.

3.4. EXPQSIÇRO H CRIXR DE ESQUIUR - Os animais eram 

colocados na caixa de condicionamento acima descrita por 2 

minutos sem qualquer estimulo adicional ( choques, tons, etc. >.

3.5. HRBITURÇRO RO CfiMPO RBERTO - Foi realizada numa 

caixa de madeira envernizada, medindo 50 cm de altura, 60 cm de 

larsura e 40 cm de profundidade, com a face anterior em vidro. 0 

assoalho era recoberto com linóleo e dividido em 12 retângulos 

de 15,0 X 13,3 cm com linhas brancas. Rs sessões de treino e 

teste eram idênticas, com a duração de 2 min. Qs animais eram 

colocados na caixa e deixados livres para explorar o ambiente, e 

o número de respostas de orientação foi resistrado. R diferença 

treino-teste do número de respostas de orientação foi tomada 

como medida de memória ( 81, 105 ) e referida nas Tabelas como 

escore de retenção. Rs outras respostas emitidas no campo 

aberto ( locomoção e defecação ) não foram registradas porque 

não apresentam habituação com a reexposição ao ambiente < 105 ).

3.6. TRREFR DE 'WRTER-FINDING' - Foi realizada na caixa 

descrita em 3.5 . No meio da face posterior, havia um recesso 

com 10 cm de largura, 5 cm de profundidade e 50 cm de altura, 

com um tubo de metal protruso para o interior da caixa, 10 cm 

acima do assoalho. Este tubo estava conectado a um bebedouro 

colocado no exterior da caixa e era idêntico aos usados nas 

caixas-moradia dos animais no Biotério. Esta caixa é similar a
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descrita por LeMoal e colaboradores ( 122 ) . Neste tipo de 

tare£ay era possível registrar dois tipos de respostas 

independentes* que ocorriam simultaneamente: a habituação dos

animais a este novo ambiente e o tempo de chegada ao bico do 

bebedouro e inicio de ingesta hídrica ( 'water-finding' >. Rmbas 

foram registradas em grupos de animais submetidos aos seguintes 

estados motivacionais: treinados com ou sem deprivação hidrica e 

testados com ou sem deprivação* e ambas as respostas foram 

registradas. Outro grupo foi submetido as mesmas condiçoes 

motivacionais* mas o tubo de metal foi retirado da caixa. Logo* 

só foi registrado o número de respostas de orientação. R 

descrição pormenorizada de cada grupo experimental aparece nos 

Experimentos 5 e 6.

3.7. LUZ INTERMITENTE - Uma lâmpada de 40 W foi colocada 

na face superior do campo aberto ou da caixa de esquiva. Os 

animais eram colocados por dois minutos na caixa com a luz 

piscando a uma freqüência de 1 Hz. Rs respostas de orientação e 

de cruzamento não foram registradas.

3.8. TONS - Um alto-falante foi colocado na parede 

posterior do campo aberto ou da caixa de Esquiva* na linha 

média* 15 cm acima do assoalho. Enquanto os animais exploravam o 

ambiente, 5 tons de 10 segundos, 0,3 Hz e = 110 dB, foram emiti-

dos de forma randômica em 2 minutos. Rs respostas de orientação 

e de cruzamento não foram registradas,

3.9. EXPQ5IÇRQ RQ FRIO - Os animais eram deixados por 2 

min numa caixa de metal com 15 X 15 X 20 cm e a uma temperatura
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3.10. MEDIDR DO REFLEXO DE RETIRRDR DR CRUDR - Foi reali

zada num aparelho de 'tai1-f1icK* descrito por Siegfried e cola-

boradores < 180, 181 ). Os ratos eram contidos, usando-se uma 

toalha de pano, e colocados no aparelho com a cauda imobilizada 

sobre uma fenda delimitada por duas chapas de acrílico, Uma 

fonte luminosa fixa estava colocada 2,3 cm rostral a ponta da 

cauda do animal. 0 acionamento da fonte luminosa disparava auto-

maticamente um cronômetro digital» e a deflexão da cauda, moti-

vada pelo calor irradiado da lâmpada, ativava uma fotocélula que 

encerrava a medida ( emissão de luz e cronômetro ). R intensi-

dade de luz foi ajustada em 0,3 mR, para obter uma latência de 

retirada < latência de 'tail-flicK' ou TFL ) de 3 a 6 seg. Um 

grupo de animais foi estudado também com intensidade luminosa de 

0,8 mR ( TFL de 1 - 2 seg ). Um limite de 10 seg foi imposto as 

medidas para evitar danos teciduais aos animais.

0 procedimento geral constou das etapas descritas a 

seguir. No dia 1 os animais foram familiarizados ao procedi-

mento. R latência de base foi obtida para cada animal. R seguir, 

os ratos eram colocados isolados numa caixa de espera por 2 

minutos e, então, recolocados em suas caixas-moradia. R caixa de 

espera era similar as caixas-moradia - confeccionadas em 

plexiglass, medindo 65 X 25 X 15 cm, com assoalho recoberto de 

serragem previamente utilizada. No dia 2, os animais eram 

submetidos a medida de TFL 2 vezes: a primeira imediatamente 

antes e a segunda 2 minutos após a exposição a uma das situações 

de novidade indicadas no experimentos 10 e 11 . Entre a exposi-

ção as diferentes situações e a segunda medida de TFL, os

de 4° C ( 4 ).



animais eram deixados na caixa de espera. Os animais controle 

eram colocados por 2 minutos na caixa de espera entre as 2 

medidas de TFL, sem exposição a qualquer situação experimental. 

Um grupo de animais foi exposto 2 vezes a mesma situação experi-

mental em dias consecutivos, fl medida do reflexo de retirada da 

cauda foi utilizada como indicador de nocicepção.

3,11. CONTROLE TOTRL - Os animais eram retirados de suas

caixas-moradia e mortos imediatamente < Experimentos 7 e 12 ).

Rpós o tratamento comportamental, os animais que teriam 

a imunorreatividade para B-endorfina dosada eram transferidos 

para uma caixa individual de acrílico ( 40 X 30 X 15 cm ), 

onde ficavam até o sacrifício, aproximadamente 6 minutos após.

4. MEDIDR DR IMUNORRERTIVIDRDE R B-ENDORFINR

Os procedimentos de extração e radioimunoensaio para 

B-endorfina foram os recomendados por Rossier e cols < 167 )í

- morte dos animais por decapitação e retirada rápida do cérebro

- dissecção do diencéfalo ( compreendendo o hipotálamo, desde a 

região supra-quiasmática até os corpos mamilares e extendendo-se

2,0 mm lateralmente, mais a porção ventral do tálamo, como 

indicado na Figura 1 ) sobre uma placa de Petri invertida, 

colocada sobre sal grosso e gelo para manter a temperatura ao 

redor de 4,0° Cj

- incubação dos diencéfalos apôs a pesagem < Bl,5 + 4,8 mg ) em 

tubos de ensaio contendo ácido acético 1 N a 98# C por 15 min}

- resfriamento rápido, homogeinização e após agitação constante
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por 3 h a 4° Cj

- centrifugação dos tubos a 1000 xg por 1 h ( centrifuga Sorvall 

RCZ3 >;

- realizaçáo dos procedimentos de radioimunoensaio no sobrena- 

dante obtido, conforme trabalhos anteriores deste laboratório 

( 25, 93, 104, 105, 148, 159 ).

0 anticorpo usado nestes experimentos foi produzido em 

coelhos contra B-endorfina humana, e o ensaio foi semelhante aos 

anteriormente realizados: 50 % de deslocamento do antigeno

marcado com (125)1 <B-endorfina humana) com 54 pg de B-endor- 

finaj reatividade cruzada com B-lipotrofina humana ( 33% ) e 

pró-opiomelanocortina < 1 % ), mas nào com encefalinas. Para

este trabalho de tese, náo foi realizado qualquer procedimento 

de separação de B-endorfina de suas moléculas precursoras de 

alto peso molecular. Logo, os resultados obtidos serão referidos 

como imunorreatividade tipo B-endorfina, Porém, as moléculas 

maiores são responsáveis por menos de 30 % da imunorreatividade 

na região cerebral por nós analisada < 105 ).

5. D0SRGENS DE RMINRS BIQGENICRS E SEUS METRBÓLITOS

Rs dosagens de catecolaminas, indolaminas e metabólitos 

foram executadas por cromatografia liquida de alta performance 

( HPLC ) com detecção eletroquimica < 110, 113, 142, 161 ). Rpôs 

os procedimentos comportamentais, os animais foram sacrificados, 

o cérebro rapidamente removido, e a dissecção regional ( hipotà- 

lamo, hipocampo e amigdala ) realizada segundo a rotina deste 

laboratório < 25, 26 ) a 4° C. Rs estruturas foram congeladas em 

papel aluminio e guardadas a - 70° C até a realização da análise
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neuroquimica ( 110 ).

5.1. DOSRGEM DE CRTECOLRMINRS - Dopamina < DR > e nora

drenalina ( NR ) foram determinadas por cromatosrafia liquida de 

troca iônica com detecção eletroqulmica* conforme descrito por 

Jonhson ( 110 ). Rs estruturas cerebrais eram colocadas em tubos 

ci1indro-cônicos tipo Eppendorf de 1,5 ml» suspensas em 300 ul 

de ácido perclôrico ( PCR ) 0,1 M e homoseneizadas por ultras- 

som. 200 ul foram separados para a análise de indolaminas. Ros 

outros 100 ul foram adicionados 20 ms de alúmina ( RI 0 )

ativada e 50 ul de padrào interno ( di-hidroxi-benzilamina >. 

Foi adicionada quantidade suficiente de tampáo TRIS 0,5 ti , pH=

8,6 , até completar o volume ( 1,5 ml ). Rpós asitaçào rotatória 

por 10 min o sobrenadante foi aspirado. R alúmina decantada foi 

lavada 2 vezes com ásua bidestilada. Rs catecolaminas foram 

adsorvidas da alúmina pela adiçáo de 100 ul de PCR 0,1 li e 

asitaçào em vórtex por 30 ses duas vezes. 50 ul do sobrenadante 

eram injetados na coluna. R coluna, de aço inóx, medindo 75 cm 

de comprimento, era empacotada com resina de troca iônica (Cora- 

sil), com fase móvel de acetato-citrato, pH = 5,2 . R quantifi-

cação das aminas detectadas pelo aparelho era feita comparando- 

se a altura dos picos da amostra com a sensibilidade do aparelho

< altura do pico de 50 ul da solução de padrão externo injetado, 

contendo 2 ul de dopamina, noradrenalina e di-hidroxi-benzil-

amina ). 0 detector amperométrico ( BRS ) , conectado a um 

eletrodo de vidro, estava ajustado para potencial de + 650 mV

< contra eletrodo de referência Rs/RsCl >. R sensibilidade do 

detector era de 2 nR.



5.2. DOSRGEM DE INDOLRMINRS E DOPRC - 200 ul do horaoge

nato original foram usados para a quantificação de ácido 3,4-di- 

-hidroxi-feni1-acético < DOPRC ), serotonina ( 5-HT > e acido 5- 

—hidroxi—indol—acético ( 5-HIRR ). 0 homogenato foi centrifugado 

a 10000 xG por 10 minutos em centrifuga refrigerada, e o sobrena 

dante filtrado por membranas apropriadas ( 0,2 u de poro ) em 

adaptadores especiais para centrifuga ( MF-1 BRS ). 50 ul do 

filtrado era injetado na coluna. R coluna, de aço inôx, medindo 

25 cm, era empacotada com resina de fase reversa 5 u - C18

( Biophase ), com fase móvel de ácido monocloroacético, 96,4 % e

3,6 % de acetonitrilo, pH = 3,0. 0 detector amperométrico

( LKB ) estava conectado a um eletrodo de vidro e ajustado para 

potencial de + 850 mV ( contra eletrodo de referência Rg/RgCl ). 

R sensibilidade do detector era de 2 nR. R quantificação de 

5HT, 5-HIRR e DOPRC foi feita por comparação com a altura dos 

picos da solução de padrão externo injetada < 50 ul de solução 

contendo 2 ng de cada substância ).

0s valores de aminas biogênicas e seus metabólitos foram 

expressos em ng/g de tecido. Rs dosagens de NR e DR foram corri-

gidas pelo Índice de recuperação da coluna ( 40 - 70 % ), obtido 

pela medida dos picos de padrão interno injetado.

6. TRRTRMENT05 FRRMRCOLÓGICOS

Todas as drogas foram injetadas intraperitonealmente 

( ip ). Rs soluçbes foram diluidas em solução salina ( NaCl 

0,96 g% ), de modo a se administrar um volume de 1 ml/Kg de peso 

por animal.
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Foram usadas:

- B-endorfina humana ( Sigma >j

- Naloxone HCl ( Endo >j

- Dexametasona fosfato ( Merck )J

- RCTH 1-24 ( Organon )j

- Adrenalina HC1 < Sigma >;

- Propranolol ( Ryrest );

- Atropina sulfato ( Merck >J

6.1. TRATAMENTO SUPRESSIVO COM DEXRMETRSONA - Um grupo

de animais recebeu injeção ip de dexametasona 1,0 mg/Kg 24 e 12 

h antes do tratamento comportamental, com o objetivo de suprimir 

a secreção hipofisária de RCTH < 168 ). Um grupo controle foi 

injetado com solução salina em volumes semelhantes, em dose de

1,0 ml/Kg.

7. ELETR0CH0QUE CONVULSIVO - ECS

Logo após a sessão de treino ( até 1 minuto apôs ) ou 

20 minutos antes do teste, aplicava-se um choque na região tem-

poral do escalpo, de 15 mR, 60 Hz, por 2 segundos, para produzir 

convulsão tónico-clónica tipica. Rpós a recuperação, os animais

eram recolocados em suas caixas-moradia ( 24, 149, 150 >.

B. RNRLISE ESTRTISTICR

0s dados paramétricos < escores de atividade no Experi-

mento 1, diferença treino-teste do número de respostas de orien-

tação, diferença teste-treino do número de respostas de esquiva



ativa» latência de 'water-finding', valores de imunorreatividade 

tipo B-endorfina e valores de aminas biogênicas e metabólitos ) 

sáo expressos cono média + erro padráo < E.P. ). Rs comparaçòes 

entre grupos foram realizadas por uma análise de variância de 1 

via» seguida do teste de raio múltiplo de Duncan ( 15» 40 ).

□s dados náo paramétricos < diferença de latência teste- 

-treino em esquiva inibitória» diferença de latência de retirada 

da cauda - TFL ) sáo expressos como mediana e intervalo inter- 

quartis e comparados por uma análise de variância de KrusKal- 

Mallis» seguida pelo teste de Mann-WKitney» quando indicado 

( 40 >.
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FIGURR 1. LQCRLIZRÇRO E EXTENSRO DRS LESÕES CEREBRRIS

R- Deaferentação Hipotalâmica finterior, F- Transecção do Fórnix, 
P- Deaferentação Hipotalâmica Posterior, mostradas nos planos 
L= 2,0 , 1,1 e 0,2 do Rtlas de DeGroot ( 67 ). R forma e o tama-
nho da agulha de lesáo aparecem no plano L= 1,1 , o mais próximo 
do plano de penetração da mesma ( L= 1,0 ). R área circundada 
pela linha interrompida corresponde a porção diencefâlica onde 
foi medida a imunorreatividade a B-endorfina.



RESULTRDÜS

EXPERIMENTO 1: ESQUIVR PR55IVR OU ESQUIVR INIBITÓRIO RPENRS UMR

QUESTRO SEMRNTICR ?

R aquisiçáo de uma resposta de esquiva, ou evitaçào, a 

um estimulo aversivo < em geral choque ) é denominada esquiva 

inibitória por alguns autores ( 89, 91, 101 ) e esquiva passiva 

por outros ( 4 ). Porém, estes dois termos possuem significados 

bastante distintos: passivo é sinônimo de inativo, inerte,

enquanto inibir significa restringir ativamente, prevenir um 

acontecimento, Rssim, a atividade dos animais no momento do 

teste da tarefa de esquiva pode ser útil para demonstrar o 

quanto da resposta de esquiva ao choque depende da passividade 

do animal ou da inibição do seu comportamento exploratório 

natural. Neste experimento, ratos foram treinados na tarefa de 

esquiva inibitória ( descrita em M&M ), com choque nas patas de 

0,3 ou 0,8 mR. R atividade dos animais sobre a plataforma 

( resposta de orientaçáo, ambulaçáo e colocaçáo da cabeça para 

fora da plataforma > foi medida na sessáo de teste.

Foram utilizadas 80 ratas Wistar, com 70 - 90 dias e 130 

- 1B0 g de peso, R plataforma da caixa de esquiva foi dividida 

em 4 partes de 12,5 X 12,5 cm com linhas brancas. Metade dos 

animais foi treinada com choque 0,3 mR e a outra metade, com 

choque de 0,8 mR. Cada um destes grupos foi subdividido em trés: 

um com teste imediatamente após o treino ( 0 h ), outro com 

teste 24 horas após o treino e outro com 2 sessbes de teste. 0s 

resultados sáo mostrados na Tabela 1.



fl análise de variância de KrusKal-Wallis revelou uma di-

ferença signif icati va de latência entre os grupos treinados com 

diferentes intensidades de choque ( H(5) = 63,03 , p < 0,001 >, 

R evocação imediata foi igualmente alta para os animais treina-

dos tanto com 0,3 como 0,8 rnR de choque nas patas ( mediana = 

180s ). R evocação as 24 horas foi maior no grupo treinado com 

choque de 0,8 mR. Nos animais testados 2 vezes ( imediatamente e 

24 horas após o teste ), não houve diferença de retenção entre 

os grupos testados com diferentes intensidades de choque, Não 

houve diferença significativa de latência para o treino, F<3, 

76)= 1,72 p > 0,1 ( Média = 19,66 +_ 2,34 seg , para todos os

animais ),

0s escores de atividade foram expressos em unidades de 

10 segundos, uma vez que a duração das sessões de teste apre-

sentou variação entre e intra-grupos. R análise de variância 

revelou diferenças significativas entre grupos para todas as 

medidas de atividade: resposta de orientação com F(5, 114) =

5,71, p < 0,05j linhas atravessadas com F(5, 114) = 10,54, p < 

0,01 J protrusão da cabeça com F<5, 114) = 6,94 , p < 0,05 . 0s 

valores das très medidas de atividade foram inferiores nos 

grupos treinados com choque de 0,8 mR. Este resultado independe 

do intervalo treino-teste ( 0 ou 24 horas ), do número de testes 

e não se correlaciona com a performance no teste,

Estes resultados indicam que a tarefa de esquiva utili-

zada envolve a inibição do comportamento natural de exploração. 

LOGO, deve ser denominada inibitória, e não, passiva. R intensi- 

intensidade de atividade na sessão de teste é inversamente 

proporcional a intensidade de choque utilizada no treino e não 

apresenta correlação com a performance no teste.
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TRBELfi 1: ESCORES DE RETENÇRO DE RRTRS EM ESQUIVR INIBITORIR 
(CHOQUE DE 0,3 OU 0,8 mR), EXPRESSOS COMO MEDIRNR 
( INTERURLQ INTERQURRTIS ) DR DIFERENÇA DE LRTÊNCIR 
TESTE -TREINO, E ESCORES DE RTIVIDRDE (CRUZRMENTOS, 
PROTRUSRO DR CRBEÇR E RESPOSTRS DE ORIENTRÇRO) NR 
SESSRO DE TESTE < N= 13 RNIMRIS POR GRUPO >.

INTERURLO ESCORE CRUZRMENTOS PROTRUSRO RESPOSTRS
TREINO- DE _ DR DE
-TESTE RETENÇRO CRBEÇR ORIENTRÇRO
(horas) (seg) (número/10 seg)

CHOQUE DE 0,3 mR

0 180 ( 180/180 ) 6,1 + 0,4 2,2 + 0,2 2,4 + 0,3

0 + 24 180 (180/180 ) 5,5 + 0,4 2,3 + 0,2 2,0 + 0,2
b

24 90 ( 58/120) 7,1 + 0,9 2,4 + 0,5 2,3 + 0,4

CHOQUE DE 0,8 mR
c c d

0 180 (1B0/1B0 ) 3,5 + 0,2 1,2 + 0,1 1,5 + 0,2
c d c

0 + 24 180 (180/1B0 ) 3,4 + 0,3 1,4 + 0,2 1,2 + 0,2
c c c

24 180 ( 180/180 ) 2,5 + 0,2 0,7 + 0,1 0,9 + 0,1

a - Diferenças significativas entre os grupos pela análise de 
variância de KrusKal-Wallis, H(5 )= 63,03 , p < 0,001 . 

b - Diferença significativa em relaçào a todos os outros grupos 
pelo teste U de Mann-Whitney, p < 0,002 . 

c - Diferença significativa em relaçào aos grupos treinados com 
choque de 0,3 mR pelo teste de raio múltiplo de Ouncan, 
P < 0,01 .

d - Idem, p < 0,02 .



EXPERIMENTO 2: FRTORES QUE INFLUENCIRM R PERFORMRNCE DR SESSRO

DE TESTE RERLIZRDR O, 3 OU 6 HORRS RPOS O TREINO 

EM ESQUIVR INIBITÓRIA.

Os experimentos para o estudo de modulação da memória 

consistem de sessòes de treino e teste com intervalo de 24 horas 

ou mais. Os tratamentos farmacológicos ou outras manipulações 

incidem no periodo imediatamente pós-treino e/ou pré-teste. Os 

conceitos de dependência de estado endósena a B-endorfina e do 

papel do sistema B-endorfinico na modulação da memória de novas 

tarefas foram desenvolvidos utilizando este modelo experimental 

< 49 - 5 4, 58, 80, 81, 83 - 93, 136 - 138 ). Porém, permanecem 

desconhecidos tanto o curso temporal do estabelecimento, ou 

expressão, destes fenômenos, quanto os fatores moduladores da 

evocação de uma tarefa logo após o treino. Neste experimento, 

investigamos a influência do RCTH, da adrenalina, da B-endor-

fina, do naloxone, de tratamentos que bloqueiam a liberação de 

RCTH < deaferentação hipotalâmica posterior, tratamento supres-

sivo com dexametasona ), adrenalina ( medulectomia adrenal bila-

teral ) ou de B-endorfina < transecção bilateral de fórnix ), e 

da deaferentação hipotalâmica posterior ( 101, 148 ) sobre a 

performance de uma esquiva inibitória adquirida 0, 3 ou 6 horas 

antes.

Foram utilizadas 525 ratas Wistar, com 80 - 120 dias e 

125 - 210 g de peso. Parte dos animais foi submetida aos tra-

tamentos cirúrgicos ( transecção do fórnix, deaferentação hipo-

talâmica anterior, deaferentação hipotalâmica posterior, medu-

lectomia adrenal,falsa cirurgia cerebral,falsa medulectomia > e 

supressivo ( dexametasona ) indicados, 0 restante recebeu inje-
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çào pós-treinD e/ou pré-teste de salina, B-endorfina, RCTH, 

adrenalina ou naloxone, conforme os procedimentos descritos em 

Material e Métodos ( M&M ). Todos os animais foram treinados em 

esquiva inibitória com choque nas patas de 0,3 mR, e a sessáo de 

teste foi realizada 0, 3 ou 6 horas após. Os resultados sáo

mostrados nas Tabelas 2 a 7.

R média de latència na sessáo de treino foi 14,06 +_ 0,79 

segundos para todos os animais deste experimento. Rs diferenças 

entre os srupos náo foi signicitativa, F<49, 474)= 2,16 , p > 

0,05.

R performance da sessáo de teste 0 h após o treino 

( evocaçáo imediata ) náo foi afetada por nenhum dos tratamentos

farmacológicos ( Tabela 2 ) , nem pelas deaferentaçdes anterior

e posterior do hipotàlamo. Somente a transecçáo prévia do fórnix 

diminuiu a performance da sessáo de teste 0 h após o treino. 

Este efeito náo foi antagonizado pela injeçáo de RCTH, adrenali-

na ou B-endorfina < Tabela 3 >.

R performance da sessáo de teste 3 horas após o treino 

foi facilitada pela injeçáo pós-treino de RCTH e adrenalina. R 

injeçáo pós-treino de B-endorfina e naloxone ou de qualquer uma 

das drogas pré-teste náo alterou a performance no teste destes 

animais ( Tabela 4 ).

R performance da sessáo de teste 6 horas após o treino 

foi facilitada pela injeçáo pós-treino de RCTH, adrenalina e 

naloxone e deprimida pela injeçáo de B-endorfina. R injeçáo pré- 

-teste de RCTH, adrenalina e B-endorfina causou facilitaçáo da 

evocaçáo. Este efeito foi antagonizado por naloxone. Qs efeitos 

do naloxone pós-treino e da B—endorfina pré-teste náo foram ob-

servados nos animais com transecçáo do fórnix ( Tabelas 5 a 7 ),
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Estes resultados susBrem <?ue a performance da sessão de 

teste em esquiva inibitória 0 hora após o treino é modulada por 

mecanismos diversos daqueles que modulam a performance 3 ou 6 

horas após. Em particular; ela é insensível as drosas utilizadas 

no presente experimento e depende da integridade da via do 

fórnix, Há pelo menos duas classes de fatores modulatórios que 

influenciam a retenção nos periodos tardios: os efeitos facili- 

tatórios do RCTH e da adrenalina; que se expressam a partir das 

3 horas; e os efeitos relacionados a B-endorfina; que envolvem 

uma forma de dependência de estado e só são manifestos 6 horas 

apôs.
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TRBELR 2: ESCORES DE RETENÇRO DE RRTRS EM ESQUIYR INIBITÓRIR 
(CHOQUE DE 0,3 wR ) O h  RPOS D TREINO ( RETENÇRO 
IMEDIRTR ), EXPRESSOS COMO MEDIRNR < INTERVRLO 
INTERQURRTIS ) DR DIFERENÇA DE LRTENCIR TESTE-TREINO. 
RNIMRIS TRRTRDOS COM SRLINR, RCTH 0,2 ug/Kg, 
RDRENRLINR 5,0 ug/Kg, B-ENDORFINR 1,0 ug/Kg OU 
NRLOXONE 0,4 mg/Kg, 6 MINUTOS RNTES DO TREINO.

TRRTRMENTO N
a

ESCORE DE RETENÇRO 
( seg )

SRLINR 15 1B0 (146/180)

RCTH 10 180 (120/180 >

RDRENRLINR 10 180 (150/180)

B-ENDORFINR 10 180 (123/180)

NRLOXONE 10 180 (126/180)

a - Diferenças não significativas dos escores de retenção entre 
os grupos, na análise de variância de KrusKall-Hallis, 
H( 4 )= 0,07 , p > 0,1.
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TflBELfl 3: ESCORES DE RETENÇRO DE RRTRS EM ESQUIYR INIBITORIR 
(CHOQUE DE 0,3 mR) O h  RPÓS 0 TREINO ( RETENÇRO 
IMEDIRTR ), EXPRESSOS COMO MEDIRNR < INTERURLO 
INTERQURRTIS ) DR DIFERENÇR DE LRTENCIR TESTE-TREINO, 
RNIMRIS SUBMETIDOS R RDMINI5TRRÇR0 DE DEXRMETRSONR 1 
mg/Kg <24 E 12 h PRÉ-TREINO), MEDULECTOMIR RDRENRL 
BILRTERRL, FRLSR MEDULECTOMIR, DERFERENTRÇRO HIPO- 
TRLRMICR RNTERIOR, DERFERENTRÇRO HIPOTRLRMICR POSTE- 
RIOR_ OU TRRNSECÇRO BILRTERRL DO FORNIX E R RDMINIS- 
TRRÇRO DE SRLINR, RCTH 0,2 ug/Kg, RDRENRLINR 5,0 
ug/Kg, B-ENDORFINR 1,0 ug/Kg OU NRLOXONE 0,4 mg/Kg, 6 
MINUTOS RNTES DO TREINO.

a
TRRTRMENTO N ESCORES DE RETENÇRO

( seg )

SRLINR

DEXRMETRSONR 

FRLSR MEDULECTOMIR 

MEDULECTOMIR RDRENRL

10

10

10

10

174 < 44/180) 

1B0 < 23/180) 

180 < 21/180) 

1B0 < 102/180 )

FRLSR CIRURGIR CEREBRRL 10 180 < 67/180 )

DERFERENTRÇRO RNTERIOR 10 180 <100/180 )

DERFERENTRÇRO POSTERIOR 10 180 < 96/180 )

TRRNSECÇRO DO FORNIX
h

+ SRLINR 10 33 (
D

10/ 67)

+ RCTH 15 59 (
D

09/180 )
h

+ RDRENRLINR 10 49 <
D

36/141)

+ B-ENDORFINR 15 26 (
b

09/180 )

a - Diferenças significativas entre os escores de retenção pela 
análise de variância de KrusKall-Mallis, H( 10 )= 48,44 , 
P < 0,001 .

b - Diferença significativa em relação aos outros grupos pelo 
teste U de Mann-Whitney, p < 0,01 .
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TRBELR 4: ESCORES DE RETENÇRQ DE RRTRS EM ESQUIVR INIBITORIR 
(CHOQUE DE 0,3 mR > 3 h RPD5 0 TREINO , EXPRESSOS COMO 
MEDIRNR (INTERVRLQ INTERQURRTIS ) DR DIFERENÇR DE 
LRTENCIfl TESTE-TREINO. RNIMRIS TRRTRDOS PÓS-TREINO OU 
PRE-TESTE COM SRLINR, RCTH 0,2 ua/Ka, RDRENRLINR 5,0 
ua/Ka, B-ENDORFINR 1,0 ua/Ka OU NRLOXONE 0,4 ma/Ka.

TRRTRMENTO

PÓS-TREINO PRÉ-TESTE N
a

ESCORES DE RETENÇRO
( sea)

SRLINR 10 50 < 16/ 67 )

RCTH - 10 1B0
b

<140/1B0 )

RDRENRLINR - 10 180
c

(173/180 )

B-ENDORFINR - 10 72 ( 38/ 90)

NRLOXONE - 10 45 ( 30/ BO)

SRLINR SRLINR 10 41 < 20/ 55)

SRLINR RCTH 10 4B ( 11/ 60)

SRLINR RDRENRLINR 10 29 < 11/ 47)

SRLINR B-ENDORFINR 10 51 ( 32/ 59)

a - Diferenças sianificativas entre os escores de retenção pela 
análise de variância de KrusKall-Wallis, H(B )= 63,04 ,
P < 0,001 .

b - Diferença sianificativa em relação ao arupo salina pelo 
teste U de Mann-Whitney, p < 0,001 . 

c - Idem, p < 0,01 .
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TRBELR 5: ESCORES DE RETENÇRO DE ̂ RRTRS EM ESQUIVR INIBITORIR 
(CHOQUE DE 0,3 mH) 6 h RPDS D TREINO , EXPRESSOS COMO 
MEDIRNR (INTERVALO INTERQURRTIS) DR DIFERENÇA DE 
LRTENCIR TESTE-TREINO. RNIMRIS TRRTRDOS PÓS-TREINO 
COM SHLINR, RCTH 0,2 ug/Kg, RDRENRLINR 5,0 ug/Kg, 
B-ENDORFINR 1,0 ug/Kg , NRLOXONE 0,4 mg/Kg OU 
NRLOXDNE E UMR DRS OUTRRS SUBSTRNCIRS.

TRRTRMENTO N
a

ESCORES DE RETENÇRO 
< seg )

SRLINR 10 06 ( 08/ 4B)

RCTH 10
b

180 (160/180)

RDRENRLINR 10
b

180 (167/180)

B-ENDORFINR 10
b

00 (-01/ 04)

NRLOXONE
X

NRLOXONE

10

10

b
180 (180/180)

c
22 ( 17/137)

NRLOXONE

+ RCTH 10
b

180 (180/180)

+ RDRENRLINR 10
b

180 (180/180 )

+ B-ENDORFINR 10
d

23 ( 07/ 53)

a - Diferenças significativas entre os escores de retenção pela 
análise de variância de KrusKall-Wallis, H< 8 )= 35,04 , 
P < 0,001 .

b - Diferença significativa em relação ao grupo salina pelo 
teste U de Mann-WHitney, p < 0,001 . 

o - Idem, em relação ao grupo naloxone, p < 0,01 . 
d - Idem, em relação aos grupos naloxone e B-endorfina, p < 0,01 
X - Animais com transecção bilateral de fórnix.
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TRBELR 6: ESCORES DE RETENÇRO DE^RRTRS EM ESQUIVR INIBITQRIR 
(CHOQUE DE 0,3 mR ) 6 h RPÓS O TREINO , EXPRESSOS COMO 
MEDIRNR < INTERVRLQ INTERQURRTIS ) DR DIFERENÇR DE 
LRTENCIR TESTE-TREINO. RNIMRIS TRRTRDOS POS-TREINO OU 
PRE-TE5TE COM SRLINR, RCTH 0,2 ug/Kg, RDRENRLINR 5,0 
ug/Kg, B-ENDORFINR 1,0 ug/Kg , NRLOXONE 0,4 mg/Kg OU 
NRLOXONE E UMR DRS OUTRRS 5UB5TRNCIRS.

TRRTRMENTO

POS-TREINO PRE-TESTE N ESCORES DE RETENÇi 
( seg >

SRLINR SRLINR 10 29 ( 17/ 49)
b

SRLINR RCTH 10 175 < 27/180>
b

SRLINR RDRENRLINR 10 180 (180/1B0 )
b

SRLINR B-ENDORFINR 10 1B0 (166/180 )
X c

SRLINR B-ENDORFINR 10 31 < 25/ 40)

SRLINR NRLOXONE 10 31 ( 11/ 48)

SRLINR NRLOXONE
d

+ RCTH 10 16 ( 00/ 38)

+ RDRENRLINR 10 29
B

( 22/ 37 )

+ B-ENDORFINR 10 22
1

( 13/ 64 )

a - Diferenças significativas entre os escores de retenção pela 
análise de variância de KrusKall-Wallis, H(B )= 30,96 ,
P < 0,001 .

b - Diferença significativa er» relação ao grupo salina-salina 
pelo teste U de Mann-Whitney, p < 0,001 . 

c - Idem, em relação ao grupo salina - B-endorfina ( não opera-
do ), p < 0,001 .

d - Idem, em relação ao grupo salina-RCTH, p < 0,01 .
e - Idem, em relação ao grupo salina-Rdrenalina, p < 0,001 .
f - Idem, em relação ao grupo salina - B-endorfina ( não

operado ), p < 0,01 .
X - Rnimais com transecção bilateral de fórnix.



43

TflBELR 7: ESCORES DE RETENÇÃO DE^RRTRS EM ESQUIVR INIBITÓRIA 
(CHOQUE DE 0,3 »FU 6 h RPOS 0 TREINO , EXPRESSOS COMO 
MEDIRNR (INTERURLO INTERQURRTIS ) DR DIFERENÇA DE 
LRTENCIR JESTE - TREIND. RNIMRIS SUBMETIDOS R 
RDMINISTRRÇRO DE DEXRMETRSONR 1 mg/Kg (24 E 12 h 
PRE-TREINO), MEDULECTOMIR RDRENRL BILRTERRL, FRLSR 
MEDULECTOMIR, DERFERENTRÇRO HIPOTRLRMICR RNTERIOR, 
DERFERENTRÇRO HIPOTRLRMICR POSTERIOR OU TRRNSECÇRO 
BILRTERRL DO FORNIX.

a
TRRTRMENTO N ESCORES DE RETENÇRO

( seg )

SRLINR 10 35 ( 20/ 46 )

DEXRMETRSONR 10 49 ( 00/ 74 )

FRLSR MEDULECTOMIR 10 26 ( 21/ 67 )

MEDULECTOMIR RDRENRL 10 44 ( 26/ 56 )

FRLSR CIRURBIR CEREBRRL 10 79 ( 21/ 97 >

DERFERENTRÇRO RNTERIOR 10 36 ( 18/ 51 )

DERFERENTRÇRO POSTERIOR 10 46 ( 16/ 58 )

TRRNSECÇRO DO FORNIX 10 36 ( 28/ 49 )

a - Diferenças náo significativas entre os escores de retenção 
pela análise de variância de KrusKall-Wallis H(7 )= 9,78 , 
P > 0,1 .



EXPERIMENTO 3: EFEITO DR RDMINISTRRÇRQ PRÉ-TESTE DE B-ENDORFINR

OU CHOQUE ELETROCONUULSIVO < ECS ) SOBRE R 

RMNÉSIR INDUZIDA PELO ECS PÓS-TREINO.

O choque eletroconvulsivo ( ECS ) deprime a evocação de 

várias tarefas experimentais ( 138 ) e causa alterações nos ní-

veis e no metabolismo de vários neurotransmissores e hormonios 

periféricos ( 101, 150 ),em todas as espécies estudadas. Recen-

temente, demonstrou-se que o ECS causa diminuição dos níveis 

cerebrais de Met-encefalina ( 26 ) e B-endorfina < 101 ). Como o 

efeito amnésico do ECS em ratos é inibido pela administração de 

naloxone < 24 ), foi sugerido que aquele seja devido a liberação

maciça de opióides no SNC. 0 efeito amnésico da B-endorfina é a 

expressão de uma forma peculiar de dependência de estado fisio- 

logicamente induzida < 84, 101 ). Pode ser revertido pela admi-

nistração pré-teste de B-endorfina ou de outros tratamentos que 

provoquem a liberação do peptideo ( 84, 90, 97, 101, 103 ). 

Neste experimento, investigamos se o efeito amnésico do ECS tam-

bém representa uma forma de dependência de estado induzida pela 

liberação de B-endorfina.

Foram utilizadas 250 ratas Wistar, com 60 - 80 dias e 

110 - 190 g de peso. 0s animais foram divididos em três grupos 

e submetidos a uma das seguintes tarefas: esquiva inibitória, 

habituação ao campo aberto, esquiva ativa de duas vias. Em cada 

tarefa, foram estudados 7 grupos de 12 animais, submetidos aos 

seguintes tratamentos: falso ECS pôs-treino e 20 minutos pré-

teste, ECS pôs-treino e 20 minutos pré-teste, salina pós-treino 

e 6 minutos pré-teste, salina pós-treino e B-endorfina 6 minutos 

pré-teste, ECS pôs-treino e B-endorfina 6 minutos pré-teste.
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Os resultados sáo mostrados nas Tabelas B a 10,

Não houve diferenças significativas entre os grupos nas 

sessdes de treino de qualquer uma das tarefas: esquiva inibitó-

ria, F<7, 77)= 1,0 ( média= 10,35 + 1,05 seg ) , habituação,

77)= 0,6 ( média= 15,31 +_0,78 ) esquiva ativa, F(7, 77)=

1,4 ( média— 22,64 +_ 2,81 ), Como os resultados foram concor-

dantes nas três tarefas , eles serão comentados em conjunto.

Uma vez que os animais aprenderam as tarefas com alto 

desempenho, o efeito facilitador da administração pré-teste de 

B-endorfina ( 38, 89, 90 ) não pode ser observado. 0 ECS pôs- 

treino prejudicou a evocação de todas as tarefas, e este efeito 

foi revertido pela administração pré-teste de outro ECS ou de 

B-endorf ina.

Em sintese, estes resultados indicam que a amnésia indu-

zida pelo ECS não se deve a um efeito sobre o armazenamento da 

informação, mas sim, a uma forma de dependência de estado para a 

evocação, induzida pela liberação de B-endorfina.
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TRBELR 8: ESCORES DE RETENÇRO DE RRTRS EM ESQUIVR INIBITDRIR 
( CHDQUE DE 0,2 mR ), EXPRESSOS CDMO MEDIRNR 
( INTERVRLO INTERQURRTIS ) DR DIFERENÇR DE LRTÊNCIR
t e s t e -t r e i n o . r n i m r i s t r r t r d o s p ó s -t r e i n o com s r l i n r ,
CHOQUE ELETR0CDNVUL5IVO ( ECS, 15 mR, 60 Hz, 2 seg ) 
OU FRLSO-ECS E PRÉ-TESTE COM UM DESTES TRRTRMENTOS OU 
B-ENDORFINR 2,0 ug/Kg.

TRRTRMENTO 

PÓS-TREINO PRÉ-TESTE N
a

ESCORES DE RETENÇRO 
( seg )

FRLSO-ECS FRLSO-ECS 12 120 ( 96/180)

SRLINR SRLINR 12 138 ( 87/180 )
b

ECS FRLSO-ECS 12 37 < 07/137 )

FRLSO-ECS ECS 12 143 (129/180 )

SRLINR B-ENDORFINR 12 118 < 22/1B0 )

ECS ECS 12 163 < 22/180)

ECS B-ENDORFINR 12 148 < 86/180)

a - Diferença significativa entre os escores de retenção pela
análise de variância de KrusRall-Wallis, H(7 )= 17,1 ,
P < 0,02 .

b - Diferença significativa em relação aos outros grupos pelo
teste U de Mann Whitney , p < 0,05 .
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TRBELR 9: ESCORES DE RETENÇÃO DE RRTRS EM HRBITURÇRO RD CRMPO 
RBERTO, EXPRESSOS COMO MÉDIR ( + E.P. ) DR DIFERENÇR 
TREINO-TESTE DO NÚMERO DE RESPOSTRS DE QRIENTRÇRO 
RNIMRIS TRRTRDOS PÓS-TREINO COM SRLINR, CHOQUE 
ELETROCONUULSIVO, ( ECS, 15 mR, 60 Hz, 2 seg ) OU 
FRLSO-ECS E PRE-TESTE COM UM DESTES TRRTRMENTOS OU 
B-ENDORFINR 2,0 ug/Kg.

TRRTRMENTO
a

POS-TREINO PRE-TESTE N ESCORES DE RETENÇÃO
( seg )

FRLSO-ECS FRLSO-ECS 12 4,38 + 0,69

SRLINR SRLINR 12 5,47 + 0,93

ECS FRLSO-ECS 12 0,90 + 0,89

FRLSO-ECS ECS 12 5,82 + 1,18

SRLINR B-ENDORFINR 12 4,25 t 1,08

ECS ECS 12 6,64 + 1,05

ECS B-ENDORFINR 12 6,80 + 1,23

a - Diferença significativa entre os escores de retenção pela 
análise de variância F<7, 77)= 3,B , p < 0,05 . 

b - Diferença significativa em relação aos outros grupos pelo 
teste de raio múltiplo de Duncan, p < 0,05 .
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TflBELH 10: ESCORES DE RETENÇÃO DE RRTRS EM ESQUIUR RTIVR DE DUAS 
UIRS < CHOQUE DE 0,5 mR ) , EXPRESSOS COMO MEDIR 
( iE.P. ) DR DIFERENÇR TREINO-TESTE DO NÚMERO DE 
RESP0STR5 DE E5QUIUR. RNIMRIS TRRTRDOS POS-TREINO COM 
SRLINR, CHOQUE ELETROCONUULSIUO ( ECS, 15 mR, 60 Hz, 
2 sés ) OU FRLSO-ECS E PRÉ-TESTE COM UM DESTES 
7RRTRMENTQS OU B-ENDORFINR 2,0 ug/Ks.

TRRTRMENTO

PÓS-TREINO PRÉ-TESTE N ESCORES DE RETENÇÃO
( seg )

FRLSO-ECS FRLSO-ECS 12 13,54 + 1,98

SRLINR SRLINR 12 12,06 + 2,26

ECS FRLSO-ECS 12 2,13 + 3,17

FRLSO-ECS ECS 12 10,67 + 2,67

SRLINR B-ENDORFINR 12 13,B7 + 1,99

ECS ECS 12 11,51 + 1,92

ECS B-ENDORFINR 12 12,84 + 2,13

a - Diferença significativa entre os escores de retenção pela
análise de variância F(7, 77)= 5,3 , p < 0,05 .

b - Diferença significativa em relação aos outros grupos pelo
teste de raio múltiplo de Duncan, p < 0,05 ,
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RESUMINDO ESTE BLOCO DE EXPERIMENTOS, demonstramos que:

Experimento 1

Hipótese: a tarefade esquiva utilizada envolve a inibi-
ção do comportamento do animal.

Resultado: com o modelo desenvolvido, demonstrou—se que 
os animais inibem ativamente a exploração da caixa de esquiva, 
mantendo atividade exploratória sobre a plataforma.

Conclusão: a tarefa de esquiva utilizada deve ser denomi. 
nada inibitória, e não, esquiva passiva.

Experimento 2

Hipótese: a modulação da evocação da tarefa de esquiva 
inibitória envolve vários mecanismos neurais e neurohumorais, 
que expressam sua atividade em diferentes momentos após o 
treino.

Resultados: com o modelo utilizado - intervalo treino- 
teste de 0, 3 ou 6 horas - e tratamentos pré-treino ou imediata-
mente pós-treino, e pré-teste, demonstrou-se que:

- a evocação imediata depende da integridade da yia do 
fórnix e independe dos outros sistemas testados;

- a evocação medida 3 horas após o treino é facilitada 
pela administração pós-treino de HCTH e adrenalina;

- a evocação medida 6 horas após o treino é modulada 
pelo sistema B-endorfinico cerebral, devido ao estabelecimento 
da dependência de estado endógena previamente descrita < 90, 
101 ).

Conclusão: a evocação da tarefa de esquiva inibitória 
depende inicialmente de um fator exclusivamente neural ( via do 
fórnix >, e a evocação tardia é modulada pela expressão seqiiên- 
cial de mecanismos adrenérgicos e dependentes de RCTH < facili- 
tadores ), e do sistema B-endorfinico cerebral, responsável pelo 
estabelecimento da dependência de estado endógena.

Experimento 3

Hipótese: a amnésia induzida pelo ECS é expressão da 
dependência de estado endógena causada pela ativação do sistema 
B-endorfinico cerebral.

Resultados: demonstrou-se que, nas três tarefas estuda-
das, a administração do ECS ou de B-endorfina pré-teste foi 
capaz de reverter a amnésia induzida pela administração pós- 
-treino de ECS.

Conclusão: a amnésia induzida pelo ECS é expressão da 
dependência de estado endógena causada pela ativação do sistema 
B-endorfinico cerebral,

COMENTRRIO: a ativação do sistema B-endorfinico cerebral pela 
detecção da novidade exerce um papel modulador sobre a memória 
da tarefa adquirida ( 101, 105 ): induz uma forma de dependência 
de estado endógena que modula a evocação da tarefa. Este meca-
nismo só se expressa 6 horas após o treino. Rntes deste periodo, 
a evocação depende de, pelo menos, outros dois mecanismos: um 
neural, que atua sobre a evocação imediata, e um neurohumoral, 
envolvendo adrenalina e RCTH e responsável pelo efeito faci-
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litador destas duas substâncias. Segunde o desenho experimental 
utilizado e o referencial teórico da dependência de estado, a 
amnésia experimental induzida pelo ECS náo representa perda ou 
'apagamento' da informação, e sim, uma indisponibilidade para a 
evocação. Isto decorre de uma exacerbação na assimetria entre os 
estados neurohumorais vigentes no treino e no teste, pois o ECS 
libera B-endorfina hipotalâmica < 101 ).

PRSSRREHQS R EXRMINRR R SEGUIR a modulação da evocação 
de tarefas adquiridas consecutiva e simultaneamente, com o 
objetivo de testar a generalidade do mecanismo opióide acima 
comentado,



EXPERIMENTO 4: INTERRÇRO ENTRE DOIS RPRENDIZRDOS CONSECUTIVOS -

ESQUIVR INIBITÓRIR E HRBITURÇRO

Geralmente os experimentos com modelos animais de memó-

ria envolvem treino e teste dos animais em uma única tarefa. 

Porém, em qualquer situação não artificial, vários comportamen-

tos podem ser adquiridos de forma consecutiva e/ou simultânea. 

Como o periodo pôs-treino de algumas tarefas é acompanhado por 

alterações neuroquimicas e neuroendócrinas ( 58, 63, 105, 137, 

148 ) , a apresentação de uma nova tarefa durante este periodo 

poderia afetar a modulação da evocação de uma ou ambas as tare-

fas. Neste experimento, estudamos a influência da aquisição 

consecutiva de duas tarefas distintas, habituação da resposta de 

orientação a um tom < 95 ) e esquiva inibitória < 89, 91, 101, 

105, 148 ), sobre a evocação de ambas.

Foram usadas 60 ratas Wistar, com 60 - 90 dias e 110 

-190 g de peso, divididas em 6 grupos de 10 animais. Um grupo 

foi treinado e testado somente em esquiva inibitória; o outro, 

treinado e testado em habituação ao tom ( conforme descrito em 

M&M ). 0 intervalo treino-teste foi de 24 horas. 0s quatro gru-

pos restantes foram treinados nas duas tarefas com intervalo de 

2 horas e testadas 22 horas após em ambas as tarefas, com inter-

valo de 2 horas entre elas. 0s animais permaneciam em suas 

caixas-moradia nos intervalos entre as sèssbes,

0s resültados aparecem na Tabela 11.

Não houve diferenças significativas de latência na ses-

são de treino entre os grupos, F<4, 45)= 0,95 ( média= 10,0 +

1,4 seg ), nem do número de respostas de orientação, F(4, 45)= 

1,30 ( média= 7,30 + 1,48 ). R evocação da tarefa de habituação
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não foi afetada pelo treino/teste da tarefa de esquiva inibitó-

ria, R evocação da tarefa de esquiva foi menor nos grupos subme-

tidos a sessão de treino em habituação RPOS o treino em esquiva, 

independentemente da ordem de apresentação das tarefas no dia do 

teste, R apresentação da habituação antes do treino em esquiva 

não afetou o aprendizado ou a retenção desta última.

Estes resultados sugerem que a aquisição das tarefas de 

esquiva inibitória e habituação, nesta ordem, representa uma 

interação cognitiva e/ou neuroquimica que prejudica a evocação 

da tarefa de esquiva. Esta interação provavelmente não depende 

do sistema B-endorfinico cerebral, pois ambas as tarefas ativam 

o sistema, se apresentadas de forma isolada ( 104, 105 ), Rlém 

disso, se este sistema participasse na mediação desta interação, 

o grupo treinado em habituação e esquiva inibitória deveria 

apresentar deficiência de evocação da tarefa de habituação, o 

que não ocorreu.
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TflBELR 11: ESCORES DE RETENÇÃO DE RRTRS EM ESQUIVR INIBITÓRIR 
< EI, COM CHOQUE NR5 PRTRS DE 0,5 mR ),EXPRESSOS COMO 
MEDIRNR ( INTERVHLO INTERQURRTIS ) DR DIFERENÇR DE 
LRTENCIR TESTE-TREINO, E EM HRBITURÇÃO RO TOM ( HRB ) 
EXPRESSOS COMO MEDIR < + E.P. ) DR DIFERENÇR TESTE- 
-TREINO DO NUMERO DE RESPOSTRS DE ORIENTRÇRQ, RNIMRIS 
TREINRD05 E TESTRDOS EM UMR OU RMBRS RS TRREFRS, COM 
INTERVRLQ TREINO -TESTE DE 24 HORRS E INTERVALO 
ENTRE RS DURS SESSÕES DE TREINO OU TESTE DE 2 HORRS 
( N= 10 RNIMRIS POR 6RUP0 ).

TREINO TESTE ESCORES DE RETENÇÃO
a . b

( la/2a ) ( la/2a ) ESQUIVR INIBITÓRIR HRBITURÇRO

EI - EI - 151 ( 62/1B0 ) -

HRB - HRB - - 3,20 + 0,33

EI/HRB EI/HRB 39 <
c

2B/ 49) 2,90 + 0,48

EI/HRB HRB/EI 63 (
c

21/ 76) 2,20 + 0,98

HRB/EI HRB/EI 156 < 84/180 ) 2,50 +_ 0, 7B

HRB/EI EI/HRB 139 ( 46/180 ) 2,60 + 0,49

a - Diferença sisnificativa entre os escores de retenção pela 
análise de variância H (5)= 33,4 , p < 0,01. 

b - Diferença não sisnificativa entre os escores de retenção 
pela análise de variância F (5, 54)= 1,07 , p > 0,05 . 

c - Diferença sisnificativa em relação aos outros srupos pelo 
teste U de Mann-Whitney, p < 0,02 .



EXPERIMENTO 5: ESTABELECIMENTO DE UM MODELO DE RPRENDIZRDOS

SIMULTRNEOS - TRREFR DE 'WRTER-FINDING* E HRBI- 

TURÇRO RO CRMPO RBERTO.

Em algumas situações experimentais, o treino em uma 

tarefa especifica pode envolver a aquisição simultânea de mais 

de um comportamento ( 87 ). R tarefa de 'water-finding' descrita 

por Tenen ( 193 > e por Le Moal e colaboradores ( 122 ) é um 

exemplo. Neste paradigma, os animais são colocados a explorar um 

campo aberto semelhante aos usados para estudos de habituação 

< 166 ). Durante a exploração do ambiente, eles detectam um bico 

de bebedouro colocado na caixa. Os animais são, então, testados 

após deprivação hidrica, e o tempo para chegar ao bebedouro e 

iniciar a ingesta de água é medido ( 122 ). Obviamente, estes 

animais também se habituam ao campo aberto, e esta habituação 

pode ser medida pela diminuição das respostas de orientação. 

Neste experimento, estudamos o efeito da duração da exposição 

ao campo aberto sobre a latència de 'water-finding' medida na 

sessão de teste com 24 h de deprivação hidrica. Estudamos também 

o efeito da administração de naloxone 1,6 mg/Kg, B-endorfina 2,0 

ug/Kg, Leu-encefalina 5,0 ug/Kg, ou choque eletroconvulsivo 

( EC5 de 15,0 mR, 60 Hz e 2 seg ) 24 horas antes do teste na

tarefa de 'water-finding',

Foram utilizadas 110 ratas Wistar, com 70 - 90 dias e 

110 - 190 g de peso. Quatro grupos de 10 animais foram expostos 

ao campo aberto P Q r  2, 3 ou 5 minutos. 10 minutos após foram 

deprivados de água por 24 horas. Foram, então, submetidos ao 

teste na tarefa de 'water-finding'. Outros seis grupos sofreram 

deprivação hidrica por 24 horas, sem exposição prévia ao campo
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aberto, sendo testados após na tarefa de 'water-finding'. Destes 

animais, alguns receberam naloxone, B-endorfina, Leu-encefalina 

ou EC5 24 horas pré-teste. Um grupo de 10 animais foi deprivado 

24 horas pré-treino e pré-teste, e outro grupo foi deprivado 48 

horas antes do teste na tarefa de 'water-finding'.

□s resultados aparecem na Tabela 12.

Durante o treino, os animais náo deprivados exploraram o 

ambiente sem tocar no bico de bebedouro colocado na caixa. 

Quando testados com 24 horas de deprivaçào hidrica, todos ini-

ciaram a ingesta liquida com latència menor do que os animais 

náo treinados. Rssim, podemos inferir que há aprendizado inci-

dental, ou latente, neste modelo de aprendizado. Os tratamentos 

administrados 24 horas antes do teste de animais náo treinados 

náo tiveram efeito sobre a latència de inicio de ingesta. Logo, 

nestas condições, sáo destituídos de efeitos motivacionais sobre 

o comportamento de ingesta hidrica. R duraçao do tempo de treino 

náo teve efeito sobre a latència de inicio de ingesta no dia do 

teste.

Ds animais treinados e testados com 24 horas de depriva- 

çáo prévia ( Painel B da Tabela 12 ) tiveram latència de inicio 

de ingesta significativamente inferior aos treinados sem depri- 

vaçáo. Os animais náo treinados submetidos a deprivaçào por 48 

horas apresentaram latència de inicio de ingesta inferior a do 

treino de animais deprivados.

Os resultados apresentados sugerem que o estado motiva- 

cional (sede - náo sede ) possui um papel facilitador no apren-

dizado da tarefa de 'water-finding'. Como a presença do bico do 

bebedouro no campo aberto na sessáo de treino náo afetou a 

latència na sessáo de teste, pode-se propor que a exploraçáo do
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ambiente é mais importante para o aprendizado da tarefa em ques-

tão do que indicadores específicos sobre a localização exata ou 

o formato do bico de bebedouro. Como o tempo de latència de 

'water-findins' na sessão de teste é compatível com a medida de 

respostas de orientação dos animais no campo aberto* este modelo 

será utilizado para o estudo da modulação da evocação das duas 

tarefas adquiridas simultaneamente.

Em síntese, foi demonstrado que o modelo comportamental 

utilizado neste experimento permite medir, na sessão de teste, a 

evocação de duas respostas adquiridas simultaneamente: a habitua 

ção ao campo aberto e a tarefa de 'water-findins'.
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TflBELR 12: MEDIR + < E.P. ) DE LRTÊNCIR DE 'WRTER-FINDING' NR 
SESSRO DE TESTE. RflTRS SUBMETIDRS OU NRQ R DEPRIVRÇRO 
HÍDRICR 24 H RNTES DD TREINO E R RDMINISTRRÇRO DE 
SRLINR, NRLOXONE 1,6 mg/Kg , B-ENDORFINR 2,0 ug/Kg, 
LEU-ENCEFRLINR 5,0 ug/Kg OU CHOQUE ELETROCONVULSIVO 
( EC5 15,0 mR, 60 Hz, 2 seg ) < N= 10 RNIMRIS PDR 
GRUPO ).

DURRÇR0 D0 
TREINO 
( min )

TRRTRMENT0 
24 h 

PRÉ-TESTE

a
LRTÊNCIR DE 

' WRTER-FINDING' 
( seg )

R) SEM DEPRIVRÇRO HÍDRICR PRÉ-TREIN0
#

0 - 135,6 + 13,4
d

2 - 52,0 + 7,1
# b

2 - 57,5 t 17,9
b

3 - 56, 5 + 13,4
b

5 - 55,9 + 11,2

0 SRLINR 156,6 + 13,6

0 NRLDXONE 162,5 ± 14,9

0 B-ENDDRFINR 137,8 + 14,8

0 LEU-ENCEFRLINR 145,0 + 12,5

0 ECS 141,4 + 13,0

B) COM DEPRIVRÇRQ HÍDRICR 24 h PRÉ-TREINO
*

0 - 76,5 + 12,1
0 c

132,5 + 14,4 13,1 4- 2,7

a - Diferenças significativas entre os grupos do Painel R pela 
análise de variância, F<9, 90)= 10,77 , p < 0,01 .

* - Ratas nào treinadas. No Painel R correspondem a 24 h de
deprivaçào pré-teste e, no Painel B, a 48 h de deprivaçào.

# - Rnimais treinados no campo aberto sem o bico de bebedouro.
$ - Média + ( E.P. , seg > de latència da sessáo de treino 

nestas condiçoes.Diferença de latência náo significativa em 
relaçáo ao teste de ratos náo treinados, p >0,1 . 

b - Diferença Significativa em relaçáo aos grupos náo treinados 
pelo teste de raio múltiplo de Duncan, p < 0,01 < Painel R ) 

c - Diferença náo significativa dos outros valores de latência 
do Painel B pelo teste de raio múltiplo de Duncan, p < 0,01.



EXPERIMENTO 6; EFEITO DR MRNIPULRÇRO DE SISTEMRS OPIÓIDES ENDÓ-

GENOS SOBRE R MODULRÇRO DR MEMORIR DE RPRENDIZR- 

DOS PROCESSRDOS 5IMULTRNERMENTE.

No experimento anterior, £oi demonstrado que a tarefa de 

'water-finding' pode ser um modelo útil para o estudo de apren-

dizados processados simultaneamente. Como o tempo de exposição 

ao campo aberto no dia do treino não afeta a latència de inicio 

de ingesta no dia do teste, a duração do treino neste experimen-

to será de 2 minutos. Neste experimento, estudamos o efeito da 

administração pôs-treino de naloxone 1,6 mg/Kg, B-endorfina 0,2 

ug/Kg , Leu-encefalina 5,0 ug/Kg ou ECS < 15 mR, 60 Hz, 2 seg ) 

sobre a latència da tarefa de 'water-finding' e sobre a habitu-

ação das respostas de orientação ao campo aberto, em animais 

treinados com ou sem deprivação hidrica prévia,

Foram utilizadas 250 ratas Wistar, com 70 - 90 dias e 

110 - 190 g de peso. 50 animais foram treinados sem deprivação 

hidrica, e 50 foram treinados e testados com 24 horas de depri-

vação hidrica antes do treino e antes do teste. Nesses grupos, 

foram medidos a latència de 'water-finding' e o número de 

respostas de orientação nas sessbes de treino e teste. Outros 

150 animais foram treinados e testados nas três condiçòes pos-

síveis de motivação ( não deprivado/ não deprivado , não depri- 

vado/deprivado , deprivado/deprivado ), mas sem o bico de bebe-

douro no campo aberto. Rssim, ambas as sessões tiveram a duração 

de 2 minutos, e só foi medido o número de respostas de orienta-

ção. Em todas as situações descritas, grupos de 10 animais rece-

beram imediatamente pós-treino a administração de salina, nalo-

xone 1,6 mg/Kg , B-endor£ina 2,0 ug/Kg , Leu-encefalina 5,0
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us/Kg ou ECS ( 15j0 mfl , 60 Hz» 2 seg ).

Os resultados são mostrados nas Tabelas 13 a 15,

R Tabela 13 apresenta o efeito dos tratamentos aplicados 

pós-treino sobre a evocação da habituação e da tarefa de 'water- 

-finding'» em animais treinados sem deprivação hidrica, Na ses-

são de teste o número de respostas de orientação foi contado até 

o momento em que os animais iniciaram a ingesta liquida, Logo* 

estes resultados são expressos em número de respostas por minu-

to. Houve diminuição significativa de respostas no teste em 

relação ao treino. Deduz-se que os animais treinados sem depri-

vação adquirem simultaneamente a tarefa de 'water-finding' e a 

habituação ao campo aberto. R administração de naloxone facili-

tou e a de B-endrofina, Leu-encefalina ou o ECS diminuiu a evo-

cação da habituaçãoj sem afetar a latência para o inicio da 

ingesta liquida na sessão de teste. Ora, como as tarefas foram 

adquiridas e evocadas simultaneamente e a manipulação dos siste-

mas opióides endógenos só afetou a evocação da habituação, pode-

mos sugerir que, neste modelo experimental, o sistema B-endorfi- 

nico cerebral não modula da mesma forma a evocação de tarefas 

adquiridas simultaneamente.

R Tabela 14 apresenta o efeito dos tratamentos aplicados 

após o treino sobre a retenção das duas tarefas em estudo, em 

animais treinados com deprivação hidrica. Como a latência de

inicio de ingesta liquida foi muito rápida na sessão de teste, a

mensuração do número de respostas de orientação perde o signifi-

cado, Muitos animais apresentaram uma ou nenhuma resposta de

orientação no dia do teste < mediana = 1 < 0/3 ), N= 50 >.

Rssim, foi impossivel mensurar a evocação da habituação dos ani-

mais treinados com deprivação hidrica. Nestes animais, os trata-
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mentos utilizados nào afetaram a evocação da tarefa de 'water- 

findins'. Como os animais treinados sem deprivação hídrica tam-

bém foram insensíveis a esses tratamentos» podemos concluir que 

este efeito independe do estado motivacional no dia do treino e 

é especifico para a tarefa de 'water-findins'.

Como os tratamentos aplicados afetaram a evocação da 

habituação adquirida simultaneamente a tarefa de 'water-f indins' 

podemos formular très hipóteses: a) os efeitos dependem da inte-

ração entre as duas tarefas» b) os efeitos dependem da disso- 

ciaçãa entre os estados motivacionais das duas sessóes ( não 

deprivação/deprivação» etc )» c ) os efeitos são característicos 

da tarefa de habituação.

fl Tabela 15 apresenta o efeito dos tratamentos pós- 

treino sobre a habituação ao campo aberto, sem o bico de bebe-

douro, nos très estados motivacionais possíveis. Com isto» 

podíamos medir apenas a evocação da tarefa de habituação sem a 

interferência da tarefa de 'water-finding' ( presente nos srupos 

experimentais anteriormente relatados ). Em todos os casos, o 

naloxone facilitou e a B-endorfina, Leu-encefalina e o EC5 dimi- 

nuiram a evocação da habituação. Loso» os estados motivacionais 

e a interação entre as tarefas não tem papel sobre o efeito 

destes tratamentos sobre a evocação da habituação, medida isola-

damente ou simultaneamente a tarefa de 'water-findins'.

Em síntese, estes resultados sugerem que os tratamentos 

utilizados neste experimento possuem um efeito diferencial sobre 

duas tarefas adquiridas simultaneamente, habituação ao campo 

aberto e tarefa de 'water-findins'. Como a exposição ao campo 

aberto» independentemente do estado motivacional» provoca libe-

ração de B-endorfina hipotalâmica ( ver Experimento sesuinte ),
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as duas tarefas são adquiridas no mesmo contexto neurohumoral. 

flssim, podemos sugerir que o sistema B-endorfinico cerebral 

modula a memória da tarefa diretamente relacionada a sua ativa-

ção fisiológica ( liberação pelo novo ambiente ) e não a da 

tarefa adquirida simultanea e incidentalmente. Isto implica que 

o reconhecimento da novidade, a interação com o novo ambiente 

ou a habituação desta interação sejam necessários a uma tarefa 

para que ela seja modulável pelo sistema B-endorfinico.
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TRBELR 13: MEDIR + < E.P. ) DO NÚMERO DE RESPOSTAS DE ORIENTRÇRO 
NO CRMPO RBERTO NRS SESSÕES DE TREIND E TESTE, E 
MÉDIR + < E.P. ) DE LRTÊNCIR DE 'WRTER-FINDING' NR 
SESSRO DE TESTE. RRTRS SUBMETIDAS R DEPRIURÇRO 
HÍDRICR 24 h PRÉ-TESTE E R RDMINI5TRRÇR0 DE SRLINR, 
NRLDXDNE 1,6 mg/Kg » B-ENDORFINR 2,0 ug/Kg, 
LEU-ENCEFRLINR 5,0 ug/Kg OU CHOQUE ELETROCONVULSIVD 
( ECS 15,0 mR, 60 Hz, 2 seg > RPÓS 0 TREINO < N= 10 
RNIMRI5 POR GRUPO).

a
TRRTRMENTQ LRTÊNCIR DE RESPOSTAS DE ORIENTRÇRO
PÓ5-TREIN0 'WRTER-FINDING' b o

( seg )

SRLINR 74 + 14

NRLOXONE 65 + 17

B-ENDORFINR 74 + 13

LEU-ENCEFRLINR 82 + 15

ECS 6B + 9

TREINO TESTE

12,0 + 1 » 4 5,4 + O CO
a

13,2 + 1,7 2,3 +
e

1,0

10,2 + 0,8 8,7 +
f

0,8

9,6 + 1*3 8,3 +
e

0,9

10,2 + 0,9 8,1 t
e

0,6

a - Sem diferença significativa entre os grupos, F(4, 45)= 0,44
P > 0.1 .

b - Sem diferença significativa entre os grupos, F<4, 45)= 2,43 
P > 0,1 .

c - Diferenças significativas entre as sessões de teste, 
F (4, 45)= B,48 , p < 0,01 . 

d - Diferença significativa em relaçào a sessào de treino pelo
teste t de Student, p < 0,01 .

e - Diferença significativa em relaçào ao grupo salina pelo
teste de raio múltiplo de Duncan, p < 0,01 .

f - Idem, p < 0,05 .
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TflBELR 14: MEDIR + ( E.P. ) DO NUMERO DE RESPOSTAS DE ORIENTRÇRO 
E LRTÊNCIR DE 'WRTER-FINDING' NRS SESSÕES ,DE TREINO E 
TESTE. RRTRS SUBMETIDAS R DEPRIURÇRO HÍDRICR 24 h 
PRÉ-TREINO E PRÉ-TESTE E R RDMINI5TRRÇR0 DE SRLINR, 
NRLOXQNE 1,6 mg/Kg , B-ENDORFINR 2,0 ug/Kg, LEU- 
ENCEFRLINR 5,0 ug/Kg OU CHOQUE ELETROCONUULSIUO ( EC5
15,0 wR, 60 Hz, 2 seg ) RPÓS D TREINO ( N= 10 RNIMRIS 
POR GRUPO ).

TRRTRMENTO
PÓS-TREINO

a
LRTÊNCIR DE 

'WRTER-FINDING' 
TREINO TESTE

RESPDSTRS DE 
TREINO

b
ORIENTRÇRO

TESTE

SRLINR 124,8 + 18,4 14,2 + 2,5 11,2 + 1,3 1,5 + 0,2

NRLOXONE 143,6 + 1B, 6 17,7 + 4,6 16,2 + 0,9 1,3 + 0,3

B-ENDORFINR 129,6 + 19,5 13,0 + 2,1 12,2 + 0,8 1,2 + 0,2

LEU-ENCEFRLINR1
120,B + 19,5 10,8 + 1,4 11,1 +.0,6 1,4 + 0,2

ECS 141,1 + 20,5 12,7 + 2,5 13,6 + 0,9 1,3 + 0,1

a - R duraçáo das sessões de treino e teste £oi igual á latência 
de 'water-finding'. Rs diferenças de latência entre os gru-
pos nào foram significativas na sessão de treino, F (4 ,  45)= 
0, 241 , ou na sessão de teste , F <4, 45)= 0, 735 , p > 0, 1  . 

b - Diferenças não significativas entre os grupos na sessão de 
treino, F <4, 45)= 2, 04 , ou na sessão de teste, F (4,  45)= 
0, 266 , P > 0 , 1  .
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TRBELR 15: MEDIR + < E.P. ) DO NÚMERO DE RESPOSTRS DE ORIENTRÇRO 
NO CRMPD RBERTD NRS SESSÕES DE TREINO E TESTE. RRTRS 
SUBMETIDRS OU NRO R DEPRIVRÇRO HÍDRICR 24 h PRÉ- 
TREINO E/OU PRÉ-TESTE E R RDMINISTRRÇRO DE SRLINR, 
NRLOXONE 1,6 ms/Ks , B-ENDORFINR 2,0 U3/K3 , LEU-
ENCEFRLINR 5,0 U3/K3 OU CHOQUE ELETROCONVULSIVO ( ECS
15,0 mR, 60 Hz, 2 ses ) RPÓS 0 TREINO ( N= 10 RNIMRIS 
POR GRUPO ).

TRRTRMENTO

PÓ5-TREINQ

RESPOSTRS
a

TREINO

DE ORIENTRÇRO
b

TESTE

R) SEM DEPRIVRÇRO HÍDRICR

SRLINR 13,4 + 0,8 9,9 +
c

0,6

NRLOXONE 13,4 + 0,5 6,3 +
d

0,5

B-ENDORFINR 13,2 + 0,8 13,0 +
d

1,2

LEU-ENCEFRLINR 14,5 + 0, B 14,4 +
d

1,0

ECS 13,2 + 0,9 12,9 +
d

0,6

B) 24 h DE DEPRIVRÇRO 

SRLINR

HÍDRICR PRÉ- 

13,9

TRE

+

INO E 

0,7

PRÉ-TESTE

10,6 1
c

0,6

NRLOXONE 15,1 + 0,7 7,8 +
- e 

1,0

B-ENDORFINR 14,2 + 0,5 14,1 +
e

0,4

LEU-ENCEFRLINR 13,1 + 0,7 12,9 +
e

0,8

ECS 13,3 + 0,7 12,8 +
e

0,4

C) 24 h DE DEPRIURÇRQ 

SRLINR

HÍDRICR PRÉ- 

14,1

•TESTE 

+ 0,8 10,9 +
c

0,7

NRLOXONE 14,5 + 0,8 8,3 +
d

0,6

B-ENDORFINR 14,7 + 0,7 14,3 +
d

0,8

LEU-ENCEFRLINR 14,3 + 0,8 13,8 +
d

1 , 0

ECS 14,1 + 0,6 13,7 +
d

0,6

a - R duraçáo das sessões de treino e teste £oi de 2 min .
Diferenças nao sisnificativas entre as sessbes de treino:
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R) F ( 4, 45)= 0,434 J B) F< 4, 45)= 1,2 J C) F (4, 45)= 0,098 
P > 0,1 .

b - Diferenças significativas entre os grupos na sessáo de teste
R) F( 4, 45)= 13,852 J B ) F< 4, 45)= 12,115 J C) F(4, 45)=
10,317 J todas para p < 0,01 . 

c - Diferença significativa em relação a sessão de treino pelo 
teste t de Student, p < 0,01 . 

d - Diferença significativa em relação ao grupo salina pelo
teste de raio múltiplo de Duncan, p < 0,05 .

e - Idem, p < 0,01 .



EXPERIMENTO 7: ESTUDO DR IMUNORRERTIVIDRDE fl B-ENDORFINR HIPO-

TRLRMICR EM RNIMRIS SUBMETIDOS R DURS TRREFRS 

CONSECUTIVRS OU SIMULTRNERS.

O sistema B-endorfinico cerebral é ativado pela exposi-

ção dos animais à novidade ( 101, 104, 105 ) e exerce importante

papel na modulação de tarefas aprendidas isoladamente. Neste 

experimento, investigamos a imunorreatividade hipotalâmica a 

B-endorfina nos dois novos modelos desenvolvidos nos experimen-

tos anteriores: treino e teste em tarefas consecutivas e simul-

tâneas .

Foram utilizadas 52 ratas Wistar, com 75 - 90 dias e 150 

- 190 g de peso. Um grupo de animais foi submetido a treino em 

esquiva inibitória, habituação a um tom ( descritos em M&M ) ou 

a ambas as tarefas, com intervalo de 2 horas entre elas, e 

sacrificados 6 minutos após o tratamento comportamental ( modelo 

de aprendizados consecutivos ). Outro grupo de animais foi 

submetido ao treino ou teste na tarefa de 'water-finding', com 

habituação simultânea ao campo aberto, com ou sem deprivação 24 

h pré-treino, e sacrificado 6 minutos após. 0 cérebro foi rapi-

damente retirado e o diencéfalo dissecado, tendo sido realizados 

os procedimentos de dosagem da imunorreatividade tipo B-endor- 

fina conforme descrito em M&M.

0s resultados aparecem na Tabela 16.

No Painel B observa-se que, tanto a esquiva inbibitória 

como a habituação, causam diminuição semelhante na imunorreati- 

vidade diencefãlica de B-endorfina, quando comparadas ao grupo 

controle. R exposição as duas tarefas consecutivamente não cau-

sou diminuição adicional nos niveis do peptideo.
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No Painel R, observa-se que o modelo empregado de apren-

dizado simultâneo também causa diminuição da imunorreatividade 

diencefálica a B-endor£ina após o treino, mas não, após o teste. 

Esta resposta independe do estado motivacional dos animai5 

( sede / não sede ) e também pode ser interpretada como efeito 

da novidade.

Em sintese, tarefas aprendidas consecutivamente num 

intervalo de 2 horas, enquanto o sistema B-endorfinico cerebral 

ainda não recuperou seus niveis basais após a ativação pela 

detecção de novidade < 101, 105 ), não provocam liberação adi-

cional de B-endorfina, e o modelo por nós utilizado para medir a 

evocação simultânea de duas tarefas determina ativação do 

sistema B-endorfinico de forma semelhante a observada pelos 

outros modelos experimentais.

67



TRBELR 16: IMUNORRERTIVIDRDE TIPO B-ENDORFINR ( MEDIR + E.P. DE 
B-ENDORFINR/3 DE TECIDO, EM na ) NO DIENCÉFRLQ DE 
RRTD5. RNIMRIS SRCRIFICRDOS 6 min RPÓS TREINO OU 
TESTE NR TRREFR DE 'WRTER-FINDINB', TREINO EM 
ESQUIVR INIBITÓRIR, HRBITURÇRO R UM TOM OU ESQUIVR 
INIBITÓRIR E HRBITURÇRO CONSECUTIVAMENTE, COM INTER- 
VRLD DE 2 h ENTRE ELRS.

GRUPO N
a

IMUNQRRERTIVIDRDE 
< na/s de tecido )

R) TRREFR DE 'WRTER-FINDING'

CONTROLE TOTRL 8 341,77 + 30,13
d

TREINO 7 244,60 + 33,10

TESTE 7 328,70 1 29,40
b

CONTROLE 1
c

6 371,81 + 47,12
d

CONTROLE 2 6 170,38 + 16,09

B) TRREFR5 CONSECUTIVAS

CONTROLE TOTRL 8 330,29 + 27,77
d

ESQUIVR INIBITÓRIR 7 189,12 t
u

17,17
d

HRBITURÇRO 7 208,98 + 24,80
d

ESQUIVR INIBITÓRIR + 7 224,86 +
u

32,58

HRBITURÇRO

a - Diferenças sianificativas entre os arupos: Painel R) 
F< 4, 29 )=24, 7 J Painel B) F<3, 25)= 20,43 , p < 0,01 . 

b - Rnimais sacrificados após 24 h de deprivaçáo hidrica. 
c - Rnimais submetidos a deprivação hidrica por 24 h, colocados

no campo aberto por 2 min e sacrificados 6 min após. 
d - Diferença sianificativa em relação aos outros arupos do 

Painel pelo teste de raio múltiplo de Duncan, p < 0,01 .
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RESUMINDO ESTE BLOCO DE EXPERIMENTOS, demonstramos que:

Experimento 4

Hipótese: a aquisição de duas tarefas consecutivas pode 
afetar a evocação de uma ou ambas as tarefas.

Resultados: com o modelo utilizado, a evocação da tarefa 
de esquiva inibitória foi prejudicada nos grupos treinados em 
habituação 2 horas após o treino naquela tarefa, independente-
mente da ordem de apresentação das tarefas no teste, fí evocação 
da habituação não foi afetada.

Conclusão: a aquisição consecutiva das tarefas EI - HRB 
nesta ordem, prejudica a posterior evocação da tarefa de esqui-
va. Logo, este modelo permite estudar uma possivel interação 
cognitiva e/ou neuroquimica, independente do sistema B-endorfi- 
nico cerebral e responsável pela interferência da aquisição de 
uma resposta sobre a evocabilidade de uma tarefa previamente 
adquirida.

Experimento 5

Hipótese: é possível medir a aquisição e a evocação de 
duas respostas distintas em um modelo comportamental simples.

Resultados: durante o treino da tarefa de 'water-
finding' è possivel medir o número de respostas de orientação, 
independentemente do estado motivacional dos animais. R duração 
do teste de animais treinados sem deprivação hidrica pré-treino 
é compatível com a mensuração de respostas de orientação nesta 
sessão.

Conclusão: o tóodelo desenvolvido permite medir a aquisi-
ção e a evocação de duas tarefas simultaneamente - habituação de 
respostas de orientação ao campo aberto e tarefa de 'water- 
finding' .

Experimento 6

Hipótese: o sistema B-endorfinioo cerebral modula a
memória de duas tarefas adquiridas simultaneamente.

Resultados: nos dois esquemas motivacionais estudados, a 
administração do antagonista opióide facilitou e dos agonistas 
opióides diminuiu a evocação da habituação sem afetar a evocação 
da tarefa de 'watei— finding'.

Conclusão: no modelo desenvolvido, o sistema B-endorfi- 
nico cerebral modula a evocação da tarefa responsável pela sua 
ativação ( habituação ao campo aberto ) e não tem efeito sobre a 
modulação da tarefa de 'water-finding' adquirida simultânea e 
inci dentalmente.

Experimento 7

Hipótese: a aquisição de duas tarefas simultânea ou 
consecutivamente ativa o sistema B-endorfinico cerebral de forma 
semelhante a uma única experiência nova.

Resultados: nos modelos desenvolvidos de aprendizados 
simultâneos e consecutivos, houve diminuição de imunorreativi- 
dade tipo B-endorfina diencefálica, de magnitude semelhante à 
medida após o aprendizado de tarefas adquiridas isoladamente



70

( esquiva inibitória e habituação ).
Conclusão: a aquisição de duas tarefas simultânea ou 

consecutivamente não causa diminuição adicional do conteúdo 
hipotalámico de B-endorfina. LOGO; a ativação do sistema 
B-endorfinico não è potenciada nos paradigmas comportamentais 
utilizados.

/
C0MENTRRI0: foram desenvolvidos dois modelos nos quais é possí-
vel estudar a modulação da evocação de tarefas adquiridas simul-
tânea ou consecutivamente. Em ambos demonstrou-se que a libera-
ção hipotalâmica de B-endorfina é semelhante àquela observada 
apôs a aquisição de uma tarefa única. Logo» pode-se sugerir que 
a causa da ativação do sistema B-endorfinico cerebral é a 
detecção de novidade. R partir deste resultado» a modulação da 
evocação nestas situações pode ser comparável à descrita para 
uma tarefa única. Há uma interação na aquisição das tarefas EI - 
HRB ( nesta seqüência ) que prejudica a evocação da tarefa de 
esquiva. R natureza desta interação não foi estudada no presente 
trabalho. Porém, é possivel propor que ela não envolva o sistema 
B-endorfinico cerebral, pois: a> o sistema é ativado pela
primeira tarefa e permanece depletado pelo menos por 3 horas 
( 101 >J b) se o sistema estivesse envolvido, a memória da 
habituação deveria ser prejudicada nos grupos com a associação 
HRB/EI, No modelo de aquisição simultânea, utilizando a tarefa 
de 'water-finding' e a habituação ao campo aberto, apenas a 
evocação da tarefa de habituação é modulada pelo sistema 
B-endorfinico cerebral, independentemente do estado motivacional 
presente no dia do treino. RSSIM, consideramos que, com os 
modelos utilizados, a evocação de tarefas adquiridas simultânea 
ou consecutivamente envolve mecanismos independentes da 
ativação do sistema B-endorfinico cerebral. Estes mecanismos 
ainda não haviam sido evidenciados na modulação de tarefas 
adquiridas isoladamente.

PRS5RREH0S R EXRMINRR R SEGUIR alguns efeitos da 
exposição à novidade, i.e., ativação do sistema B-endorfinico 
cerebral, sobre a evocação de uma tarefa previamente adquirida e 
sobre a nocicepção ( medida pela latência do reflexo de retirada 
da cauda ). Também estudaremos os efeitos de várias situações 
experimentais novas sobre os niveis cerebrais de NR, DR, 5-HT e 
seus metabólitos.
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TRBELR 17: ESCORES DE RETENÇÃO DE RRTRS EM HRBITURÇÃQ RO CRMPO 
RBERTO, EXPRESSOS COMO MEDIR + < E.P. ) DR DIFERENÇR 
TREINO-TESTE DO NÚMERO DE RESPOSTAS DE ORIENTRÇRO E 
MÉDIR 1 ( E.P. ) DO NÚMERO DE CRUZRMENTOS NRS SESSÕES 
DE TREINO E TESTE. RNIMRIS SUBMETIDOS R EXPOSIÇÃO R 
CRIXR DE ESQUIVR, TREINO EM ESQUIUR INIBITÓRIR 
(CHOQUE DE 0,3 mR), CRIXR DE ESQUIUR COM TONS <0,3 
KHz , 110 dB>, LUZ INTERMITENTE (40 W, 1 Hz ) OU
EXPOSIÇÃO RO FRIO ( 4°C ) 1 h RNTES DR SESSÃO DE
TESTE ( N= 10 RNIMRIS POR GRUPO ).

a b
ESCORES DE RETENÇÃO CRUZRMENTOS

TREINO TESTE

TRREFR

NOVR

EXPOSIÇÃO R CRIXR 
DE E5QUIUR

+ TONS

+ LUZ 
INTERMITENTE

ESQUIVR INIBITÓRIR

EXPOSIÇÃO 
RO FRIO

4,15 t 0,73 

3,91 + 0,91

c
1,11 t 1,29

c
0,80 + 0,77

3,85 + 1,62 

3,20 + 0,63

44,7 + 3,19 

a 41,4 + 2,51

43,6 + 1,14

42.2 + 2,27

40.2 + 2,69 

37,9 + 1,21

42,2 t 1,97

43,6 + 4,75

c
51.8 + 2,BB

c
55.8 + 2,40

40.8 1 1,95 

38,5 + 1,37

a - Diferenças sisnificativas entre os srupos pela análise de 
variância, F (5, 54)= 28,56 , p < 0,01 . 

b - Diferenças náo sisnificativas entre os srupos na sessáo de 
treino, F (5, 54)= 0,78 , e sisnificativas na sessáo de 
teste F (5, 54)= 32,07 , p < 0,01 . R diferença de cruzamen-
tos entre as sessdes de treino e teste no srupo controle náo 
foi sisnificativa, pelo teste t de Student . 

o - Diferença sisnificativa em relaçáo aos outros srupos pelo 
teste de raio múltiplo de Duncan, p < 0,005 .
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TRBELR 18: ESCORES DE RETENÇÃO DE RRTRS EM ESQUIUR INIBITORIR 
(CHOQUE DE 0,3 mR), EXPRESSOS COMO MEDIRNR < INTERUR- 
LO INTERQURRTIS ) DR DIFERENÇR DE LRJÊNCIR TESTE- 
-TREINO. RNIMRIS SUBMETIDOS R EXPOSIÇRO RO CRMPO 
RBERTO, RO CRMPO RBERTO COM TONS OU LUZ INTERMITENTE 
OU RO FRIO, 1 h RNTES DR SESSÃO DE TESTE < N= 14 
RNIMRIS POR GRUPO ).

TRREFfl
NOVR

a
ESCORES DE RETENÇÃO 

( ses )

. 120 ( 29/180)

EXPOSIÇÃO RO 110 < 35/180)
CRMPO RBERTO

+ TONS 94 ( 42/151)

+ LUZ INTERMITENTE 180 ( 97/180 )

EXPOSIÇÃO RO 108 ( 24/180)
FRIO

a - Diferenças sisnificativas entre os grupos pela análise de 
variância de KrusKal-Wallis, H(4 )= 15,52 , p < 0,01 . 

b - Diferença sisnificativa em relação aos outros srupos pelo 
teste U de Mann Whitney, p < 0,01 .



EXPERIMENTO 9: DETERMINRÇRQ DE RLGUMRS CRRRCTERISTICRS FRRMRCO-

LÓGICRS DO EFEITO FRCILITRDOR DR EUOCRÇRQ DE UMR 

ESQUIUR INIBITORIR PELR EXPOSIÇRO R NOVIDRDE.

No experimento anterior» demonstrou—se que a exposição 

de ratos ao campo aberto com luz intermitente, 1 h antes do 

teste em esquiva inibitória, facilitou a evocação desta tarefa. 

Em trabalho prévio ( 97 ), foi demonstrado que um efeito da 

mesma natureza, em camundongos, envolvia os sistemas B-endorfi- 

nico e B-adrenérgico. Neste experimento, investigamos o envolvi-

mento do sistema B-endorfinico cerebral e sua interação com os 

sistemas B-adrenérgico e colinérgico na mediação do efeito 

facilitador da exposição a novidade sobre a evocação da esquiva 

inibitória.

Foram utilizadas 210 ratas Nistar, com 75 - 90 dias e 

150 - 200 g de peso. Todas foram submetidas a treino e teste em 

esquiva inibitória, com choque de 0,5 mR. 1 h antes do teste, 75 

animais foram submetidos a nova experiência, exposição ao campo 

aberto com luz intermitente. 0s restantes receberam injeção de 

salina, B-endorfina ou naloxone 1 h pré-teste. Ros 6 min pré- 

teste todos os animais receberam injeção de salina, naloxone, 

propranolol, ou atropina, conforme M&M.

0s resultados são mostrados na Tabela 19.

0s animais expostos a nova experiência ou injetados com 

B-endorfina 1 h pré-treino apresentaram melhor performance no 

teste em esquiva inibitória, quando comparados com os outros 

grupos. Este efeito foi antagonizado pela injeção concomitante 

de naloxone e pela administração imediatamente antes do teste de 

propranolol ou atropina. R administração de naloxone 1 h ou 6
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Minutos prè-teste ou de propranolol ou atropina 6 Minutos pré- 

pré-teste náo apresentaram efeito sobre a retenção. Náo houve 

diferença de latência na sessáo de treino entre os srupos, F< 14, 

195)= 1,03 , p > 0,1 ( médi a= 11,35 + 1,05 ses ).

Estes resultados suserem que o efeito facilitador da 

memória pela exposiçáo a nova experiência e decorrente da libe- 

raçáo de B-endorfina endôsena, sesuida pela ativaçáo tardia de 

mecanismos B-adrenérsicos e colinérsicos.
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TRBELR 19: ESCORES DE RETENÇRO DE RRTRS EM ESQUIVR INIBITÓRIR, 
EXPRESSOS COMO MEDIRNR ( INTERVRLO INTERQURRTIS ) DR 
DIFERENÇR DE LRTÊNCIR TESTE-TREINO. RNIMRIS SUBMETI-
DOS R UMR TRREFR NOVR ( NOV ) OU R RDMINI5TRRÇR0 DE 
B-ENDORFINR 2,0 ug/Kg OU NRLOXONE 0,8 mg/Kg 1 h RNTES 
DO TESTE, E DE SRLINR, NRLOXONE 0,8 mg/Kg, PROPRR- 
NOLOL 2,0 mg/Kg OU RTROPINR 0,5 mg/Kg 6 min PRÉ-TE5TE 
( N= 14 RNIMRIS POR GRUPO ).

TRRTRMENT05
1 h

PRÉ-TESTE
6 min

ESCORES DE RETENÇRO 
< seg )

SRLINR SRLINR 80 ( 5/167 )

NOV + SRLINR SRLINR 180 <
b

96/180 )

NOV + NRLOXONE SRLINR 126 (
c

32/164 )

B-ENDORFINR SRLINR
b

180 (180/1B0)

B-ENDORFINR + SRLINR 119 (
c

3/180 >
NRLOXONE

NRLOXONE SRLINR 75 ( 27/180 )

SRLINR NRLOXONE 97 (
c

11/137 )
k—

B-ENDORFINR NRLOXONE 180 (
D

40/180 >
|_

NOV + SRLINR NRLOXONE 1B0 (
D

7/180 )

SRLINR PROPRRNOLOL 9B ( 64/180 )

NOV + SRLINR PROPRRNOLOL 66 (
c

49/173 )

B-ENDORFINR PROPRRNOLOL 74 (
c

4/128 )

SRLINR RTROPINR 96 ( 45/172 )

NOV + SRLINR RTROPINR 94 (
c

66/180 )

B-ENDORFINR RTROPINR 83 (
c

13/128 )

a - Diferenças significativas entre os grupos pela análise de 
variância de KrusRal-Wallis, H(14 )= 31,7 , p < 0,01 . 

b - Diferença significativa em relaçáo ao grupo controle pelo 
teste U de Mann-Whitney, p < 0,01 . 

c - Idem, em relaçáo aos grupos indicados com 'b' ,



EXPERIMENTO 10: EFEITO DR EXPOSIÇÃO R NOVIDROE SOBRE R NOCI-

CEPÇRO EM RRTOS.

0 sistema B-endorf inico cerebral é ativado pela simples 

exposição de ratos à novidade. Sistemas opióides endógenos podem 

participar no processamento de estímulos nociceptivos. Estudos 

prévios demonstraram que estímulos náo dolorosos podem induzir 

analgesia ( 47, 109, 123 ). Neste experimento, investigamos se a 

exposição a novidade pode elicitar uma resposta antinociceptiva,

Foram utilizadas 180 ratas Wistar, com 75 - 90 dias e

150 -230 g de peso. 45 ratas foram submetidas a uma das seguin-

tes condiçoes experimentais: exposição ao campo aberto, exposi-

ção a caixa de esquiva ou treino em esquiva inibitória. 2 minu- 

tos antes e 2 minutos após a manipulação comportamental, os ani-

mais foram submetidos a mensuraçáo do tempo de latència do refle. 

xq de retirada da cauda ( TFL, usado como medida de nocicepçáo), 

54 animais foram utilizados para investigar o curso temporal 

da resposta antinociceptiva induzida pela exposição dos animais 

a caixa de esquiva, Rpós a exposição a novidade, o reflexo de 

retirada da cauda foi medido 10 segundos ou 2, 10 ou 30 minutos 

em diferentes grupos de animais. 36 animais foram utiliza-

dos para o efeito de uma segunda exposição a caixa de esquiva 

inibitória sobre a antinocicepçáo elicitada pela novidade. 0s 

restantes 46 animais foram utilizados para investigar a natureza 

opióde desta resposta. Grupos de ratas foram expostos a caixa de 

esquiva, ou náo, e injetados com salina ou naltrexone, 0 tempo 

de latència do reflexo de retirada da cauda foi medido num 

aparelho de Tail-flicK, descrito anteriormente < 180, 181 ).

0s resultados aparecem nas Tabelas 20 e 21.
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Todos os grupos experimentais do Painel R da Tabela 20 

apresentaram aumento significativo ( p < 0,05 , em relaçào ao 

grupo controle ) de latência de TFL após a exposição as situa 

çóes de novidade. Os valores de latência antes da exposição a 

novidade não diferiram de forma sisnificativa < H(3 )= 1,64 >. R 

mediana foi 3,58 segundos ( 3,09/4,24 ) para todos os grupos. 

0 uso de uma intensidade luminosa maior, 0,8 mR, resultou numa 

mediana de pré-exposição de 1,63 segundos ( 1,53/1,75 ) e a dife 

rença de latência < p ó s  - pré-exposição ) foi de - 0,01 ( - 0,14 

/0,23 ), com diferenças não significativas entre os grupos em 

qualquer das medidas < H(3 )= 0,35 e H(3 )= 3,49 , respectiva-

mente ). Logo, o efeito da novidade não foi detectado com alta 

intensidade luminosa. Rssim, nos grupos experimentais seguintes, 

foi utilizada baixa intensidade de estimulação luminosa ( 0,3

mR ). Gomo todas as situações utilizadas nesta parte do experi-

mento resultaram em aumento da latência de TFL, escolhemos a 

exposição a caixa de esquiva como modelo de novidade para os 

estudos seguintes.

No Painel B da Tabela 20 são mostrados os resultados do 

curso temporal do aumento de latência de TFL elicitado pela 

exposição à novidade, R latência medida 10 segundos, 2 e 10 

minutos após a exposição à novidade foram significativamente 

maiores < p < 0,05 ) que os valores do grupo controle e do grupo 

com medida após 30 minutos. Não houve diferenças nos valores de 

latência de pré-exposição ( H< 3 )= 0,61 , mediana 3,94 seg < 3,21 

/4,63 ) ).

No Painel C da Tabela 20 observa-se que, em ratos 

machos, a novidade induz aumento de latência de TFL ( antinoci- 

cepção ). Este efeito é cancelado quando o animal é exposto pela
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segunda vez ao ambientej ou seja, quando a situação deixa dE ser 

nova, náo existe resposta antinociceptiva. Nào houve diferença

entre os valores de latência de pré-exposiçào ( H<3 )= 1,70 ,

mediana 4,29 seg < 3,82/4,91 ) >,

Na Tabela 21, observa-se que a resposta antinociceptiva 

da exposição à novidade é cancelada pela injeção de naltrexone 

numa dose que não apresenta efeito nociceptivo. Não houve dife-

rença nos valores de latència de pré-exposição < H(3 )= 2,60 ,

mediana 3,46 seg ( 3,06/4,06 )).

Em sintese, a exposição de ratos a situações de novidade 

elicita uma resposta antinociceptiva de baixa intensidade, 

medida pelo reflexo de retirada da cauda com intensidade lumi-

nosa de 0,3 mH. H repetição da situação comportamental ou a 

injeção de naltrexone cancelam o efeito nociceptivo. Estas evi-

dências suserei cotod fator causal a ativação de alsum sistema 

opiôide endógeno, provavelmente o sistema B-endorfínico cere-

bral. R resposta antinociceptiva se expressa 10 segundos após a 

exposição à novidade e dura entre 10 e 30 minutos.
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TRBELR 20: RESPOSTR RNTINOCICEPTIVR, EXPRESSR COMO MEDIRNR 
( INTERVRLO INTERQURRTIS ) DR DIFERENÇR P O S - P R É -  
EXPOSIÇRO DR, LRTÊNCIR DO REFLEXO DE RETIRRDR DR CRUDR 
(TFL > EM RRTOS. RNIMRIS SUBMETIDOS R EXPOSIÇRO R 
CRIXR DE ESQUIVR POR 10 seg, 2 min, 10 min OU 30 min, 
COLOCRDOS DURS VEZES NR CRIXR DE ESQUIVR, TREINRDQ5 
EM ESQUIVR INIBITÓRIR OU EXPOSTOS POR 2 min RO CRMPO 
RBERTO,

GRUPO N
DIFERENÇR DE LRTÊNCIR 

DE TFL (seg )

R ) EXPOSIÇRO R SITURÇÕES NOVRS 

CONTROLE 11 - 0,20 (- 0,91/0,69)

CRMPO RBERTO 12 1, 28 (
b

0,44/1,51 )

CRIXR DE ESQUIVR 11 0,99 (
b

0,49/1,99 )

ESQUIVR INIBITÓRIR 11 1,42 <
b

0,50/1,92 >

B ) TEMPO RPÓ5 R EXPOSIÇRO R CRIXR DE ESQUIVR

CONTROLE 10 - 0,01 (- 0,94/0,84 )

10 seg 10 1,18 (
b

0,71/1,32 )

2 min 12 1,57 <
b

0,33/1,66 >

10 min 11 1,19 (
b

0,55/2,14 )

30 min 11 0,33 (- 0,77/0,74)

C) REEXPOSIÇRO R CRIXR DE ESQUIVR

CONTROLE 12 0,35 <- 0,50/1,02 )
b

PRIMEIRR EXPOSIÇRO 12 1,76 ( 0,B4/1,91 )

SEGUNDR EXPOSIÇRO 12 0,75 ( 0,08/1,15 )

a - Diferenças significativas entre os grupos pela análise de 
variância de KrusKal-Wallis: R) H(3 )= 12,34, p < 0,01 J 
B) H< 2 )= 10,32 , p < 0,01 J C) H( 4 )= 18,67 , p < 0,01 . 

b - Diferença significativa em relação aos outros grupos do 
Painel pelo teste U de Mann-Whitney, p < 0,05 .
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TRBELfi 21: RESPOSTR RNTINOCICEPTIVfl, EXPRES5R COMO MEDIRNR 
(INTERVRLO INTERQURRTIS) DR DIFERENÇR PDS - PRÉ- 
EXP05IÇR0 DE LRTÊNCIR DO REFLEXO DE RETIRRDR DR CRUDR 
(TFL) EM RRTOS. RNIMRIS SUBMETIDOS R RDMINISTRRÇRO DE 
5RLINR OU NRLTREXONE 0,1 mg/Kg E, 6 min RPÓ5, R UMR 
SITURÇRQ DE NOVIDRDE (NOV).

GRUPO N
DIFERENÇR DE LRTÊNCIR 

DE TFL (seg )

SRLINR 12 0,02 (- 0,2B/0»83)

NRLTREXONE 11 0,09 (- 0,07/0,64) 
b

NOV + SRLINR 12 1,18 ( 0,85/1,93)

NOV + NRLTREXONE 11 0,14 (- 0,43/0,71)

a - Diferenças significativas entre grupos pela análise de 
variância de KrusKal-Wallis, H(3 )= 21,79 , p < 0,01 . 

b - Diferença significativa em relação aos outros grupos pelo 
teste U de Mann-Whitney, p < 0,05 .



EXPERIMENTO 11: EFEITO DE ESTÍMULOS ESTRESSRNTES SOBRE R RESPOS-

TR RNTINOCICEPTIVR ELICITRDR PELR EXPOSIÇRO R 

NOUIDRDE.

Como demonstrado no experimento anterior, a exposição à 

novidade elicita uma resposta antinociceptiva de caráter 

opióide, medida pelo aumento de latência de TFL. Porém, perma-

nece a hipótese de que a antinocicepção possa ser causada pelo 

'stress' inerente a situação de novidade. Neste experimento, 

estímulos estressantes foram adicionados a situação de novidade 

para testar a validade desta hipótese.

Foram utilizados 193 ratos Nistar, fêmeas e machos, 

com 75 - 90 dias e 150 - 230 g de peso. 76 animais foram subme-

tidos aos procedimentos básicos citados em M&M. Os estímulos 

adicionais utilizados foram: 1 ou 12 choques nas patas ( de 0,5 

mR e 1,5 seg ), luz intermitente ( de 60 W e 1 Hz ), 12 tons

( de 1 KHz, 130 dB e 10 seg ). 0s animais permaneceram isolados 

na caixa-de-espera por 2 minutos, antes da segunda medida de 

TFL. 0s outros 117 animais foram expostos a caixa de esquiva 

( ambiente novo ) por 2 minutos e, a seguir, a um dos tratamen-

tos: caixa-de-espera sem estimulo adicional, com luz intermi-

tente ou com tons, por 10 segundos ou 2 minutos, ou caixa-mora- 

dia com outros 7 animais por 10 segundos ou 2 minutos.

0s resultados aparecem nas Tabelas 22 e 23.

R adição de qualquer um dos estímulos estressantes a 

situação de novidade ( caixa de esquiva > não afetou a resposta 

antinociceptiva à novidade. Todos os grupos experimentais apre-

sentaram aumento de latência de TFL de semelhante magnitude em 

relação ao grupo controle < Tabela 22 ). Não houve diferença de
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laténcia pré-exposição < H(5 )= 0,83 , mediana 4,09 seg ( 3,69/ 

/4,46 ).

R adiçáo de estímulos estressantes após a exposição a 

novidade causou efeitos distintos. R presença da luz intermi-

tente ou de tons de alta intensidade, por 10 segundos ou 2 minu-

tos, bloqueou a resposta antinociceptiva à novidade. R colocação 

dos animais na caixa-moradia por 2 minutos, mas não por 10 

segundos, teve efeito semelhante. Uma vez que os animais coloca-

dos na caixa de espera por 10 segundos ou 2 minutos apresentam 

um aumento de laténcia de TFL, a melhor interpretação para estes 

resultados é que a apresentação de estímulos estressantes após a 

situação de novidade estudada bloqueia a expressão da resposta 

antinociceptiva.

Em sintese, estes resultados sugerem que: a) a resposta

antinociceptiva medida nestes experimentos é causada pela detec-

ção da novidade e independe do 'stress' associado a situação) b) 

a expressão desta resposta pode ser bloqueada pela apresentação 

de estímulos estressantes após a situação de novidade.
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TRBELR 22: RESPOSTR RNTINQCICEPTIVR, EXPRESSR COMO MEDIRNR 
< INTERVRLQ INTERQURRTIS ) DR DIFERENÇR P O S - P R É -  
EXPOSIÇRO DE LRTENCIR DO REFLEXO DE RETIRRDR DR CRUDR 
(TFL) EM RRT05. RNIMRIS SUBMETIDOS R EXPOSIÇRO R UM 
NOVO RMBIENTE < NOV > CDM UM DOS SEGUINTES ESTÍMULOS 
ESTRESSRNTE5: 1 OU 12 CHOQUES NR5 PRTRS ( 0,5 mR, 1,5 
seg ), LUZ INTERMITENTE ( 60 W, 1 Hz ) OU 12 TONS 
( 130 dB, 1 KHz ).

GRUPO N

a
DIFERENÇR DE LRTENCIR 

DE TFL (seg )

CONTROLE 13 0,15 (- 0,24/0,41 )
b

NOV 13 1,08 ( 0,47/1,55 )
b

NOV + 1 CHOQUE 13 1,04 ( 0,50/1,61 )
b

NOV + 12 CHOQUES 13 1,08 < 0,55/1,45)
b

NOV + LUZ INTERMITENTE 13 1,23 ( 0,58/1,39 )
b

NOV + TONS 11 0,91 < 0,55/2,44 )

a - Diferença significativa entre os grupos pela análise de
variância de KrusKal-Wallis, H(5 )= 1B,18 , p < 0,01 .

b - Diferença significativa em relação ao grupo controle pelo
teste U de Mann-Whitney, p < 0,05 .
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TRBELR 23: RE5P0STR RNTINOCICEPTIVR, EXPRESSR COMO MEDIRNR 
( INTERVRLO INTERQURRTIS) DR DIFERENÇR P G S - P R E -  
EXPOSIÇRO DE LRTÊNCIR DD REFLEXO DE RETIRRDR DR CRUDR 
(TFL) EM RRT05. RNIMRIS EXPDSTDS R UM NOVO RMBIENTE 
<NOV> E, RPÓS, R UMR DR5 SEGUINTES SITURÇÕES: CRIXR-
-DE -ESPERR, CRIXR-MQRRDIR COM OUTROS 7 RNIMRIS, LUZ 
INTERMITENTE ( 60 W, 1 Hz ) DU 12 TONS ( 130 dB, 
1 KHz ) DURRNTE 10 ses OU 2 min ( N= 13 RNIMRIS POR 
GRUPO ).

TRRTRMENTO
PÓS-EXPOSIÇRO DURRÇRO

DIFERENÇR 
DE TFL

a
DE LRTÊNCIR 
( seg )

CONTROLE - - 0,01 ( - 0,59/0,84 )
b

CRIXR DE ESPERR 10 seg 1,25 ( 0,74/1,76 )
b

2 min 1,17 < 0,46/1,44 )
c

CRIXR MORRDIR 10 seg 0,79 < - 0,32/1,30)

2 min - 0,03 ( - 0,48/0,18 )

LUZ INTERMITENTE 10 seg 0,06 ( - 0,41/0,95 )

2 min 0,23 ( - 0,38/0,70 )

TONS 10 seg 0,31 < - 0,11/0,80 )

2 min - 0,05 ( - 0,16/0,74 )

a - Diferença sisnificativa entre os grupos pela análise de
variância de KrusKal-Wallis, H< 8 )= 14,46 , p < 0,01 . 

b - Diferença sisnificativa em relaçáo ao grupo controle pelo
teste U de Mann-Whitney, p < 0,05 . 

c - Idem, em relaçáo ao grupo controle e ao grupo caixa-moradia
por 2 min, p < 0,05 .



EXPERIMENTO 12: ESTUDO DOS NÍVEIS DE RMINRS BIOGÊNICRS E SEUS

METRBÓLITOS NO HIPOCRMPO, HIPOTRLRMO E RMÍBDRLR 

EM RNIMRIS SUBMETIDOS R DIVERSRS SITURÇoES COM- 

PORTRMENTRIS

Estudos prévios têm sugerido a relação entre os níveis 

de aminas biogênicas e o aprendizado ou a performance de tarefas 

aversivas ( 4, 114, 157, 215 >. Rlém de evidências farmacológi-

cas ( 45, 64, 84, 137 ) há trabalhos demonstrando liberação de 

adrenalina periférica < 4, 5, 42, 45 > e alterações no metabo-

lismo da noradrenalina, dopamina e serotonina em diversas 

regiões do SNC ( 42, 44, 45, 62, 63 ).

Nenhum destes estudos demonstrou qualquer alteração 

neuroquimica característica da situação/detecção de novidade. 

Como visto anteriormente, a novidade ativa o sistema B-endorfl- 

nico cerebral < 104, 105 ). Os neurônios B-endorflnicos projetam 

para os núcleos hipotalãmicos, do tálamo, septo , amígdala e 

locus ceruleus < 116 ). São reportadas alterações nos níveis de 

catecolaminas e indolaminas no hipotálamo e hipocampo após 

sessões de aprendizado em algumas tarefas ( 44, 45, 62, 72, 

151 ). R injeção de agonistas ou antagonistas opiôides na 

amígdala possui/apresenta o mesmo efeito da administração 

sistêmica < 50, 51, 53 ) e este núcleo parece mediar os efeitos 

da injeção sistêmica de adrenalina sobre a modulação da memória 

< 126 ).

Neste experimento estudamos os niveis de noradrenalina 

( NR ), dopamina ( DR >, áoido dihidroxi-fenilacético ( DOPRC ), 

serotonina ( 5-HT ) e ácido 5-hidroxi-indolacético ( 5-HIRR ), 

no hipocampo, hipotálamo e amígdala de ratos expostos a várias
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situações novas.

R dosagem das aminas e seus metabólitos foi realizada 

por cromatografia liquida de alta pressão ( HPLC ) com detecção 

eletroquimica < 110» 161 ). Esta metodologia apresenta vantagem 

sobre as demais pois não é necessário o uso de fármacos ou 

marcadores que por si só podem produzir artefatos ( 45 ).

Foram utilizados 36 ratos Wistar, fêmeas» 75 - 95 dias» 

145 - 200 g. Grupos de 6 animais foram submetidos a uma das 

seguintes situações comportamentais: controle total» treino em 

esquiva inibitória com choque de 0»B mR» exposição a caixa de 

esquiva ou ao campo aberto ( conforme descrito em M&M ). 12

animais foram submetidos a exposição ao campo aberto com luz 

intermitente. Os animais foram sacrificados 6 minutos após os 

tratamentos comportamentais» exceto 6 animais expostos ao campo 

aberto com luz intermitente» sacrificados 1 hora após a 

exposição. Imediatamente após o sacrifício o cérebro era 

retirado e dissecado conforme descrito em M&M» e as estruturas 

armazenadas a - 40° C até a análise neuroquimica.

Os resultados são mostrados nas Tabelas 24 a 26.

□ indice médio de recuperação na coluna de Corasil para

dosagem de NR e DR foi de 60 % , o que pode ser considerado

aceitável ( 70 ).

0s valores de DR» D0PRC, 5-HT e 5-HIRR nas estruturas

foram compatíveis com os da literatura < dados não apresenta-

dos» 44» 70 ). Os resultados foram expressos como relação 

D0PRC/DR e relação 5-HIRR/5-HT pois estas são medidas aceitáveis 

do 'turn-over' destes neurotransmissores ( 44, 70, 110, 161 ). 

Só são apresentados os niveis de NR, pois a coluna de metabóli-

tos não pode ser padronizada para a detecção de 3-metoxi-4-
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-hidroxi-feniletilenoglicol ( MHPG ), o principal metabólito 

da noradrenalina cerebral,

No hipocampo houve diferenças significativas na relaçào 

5-HIRR/5-HT ( F<5> 30)= 4,87 , p < 0,01 ), Esta relaçào estava 

diminuída nos animais treinados na esquiva« expostos a caixa de 

esquiva e nos animais sacrificados 6 minutos ou 1 hora após a 

exposição ao campo aberto com luz intermitente ( Tabela 24 ). 

Não houve diferenças nos niveis de NR ( F<5, 30)= 1,02 , 

P > 0.1 ). Rs concentrações de DR e DOPRC foram muito baixas 

nas condiçbes cromatográficas utilizadas ( 70 ).

No hipotâlamo houve diferenças na relação D0PRC/DR 

( F<5, 30)= 4,22 , p < 0,01 ), Houve aumento da relaçào nos 

animais treinados na esquiva e naqueles expostos ao campo aberto 

com luz intermitente e sacrificados 1 hora após < Tabela 25 ). 

Não houve diferenças na relação 5-HIRR/5-HT < F(5, 30 )= 1,23 , 

P > 0,1 ) nem nos niveis de NR ( F<5, 30)= 0,89 , p > 0,1 ).

Houve diferenças significativas nos niveis de NR em 

amigdala ( F(5, 30)= 5,03 , p < 0,01 ). 0s animais expostos a 

caixa de esquiva e os expostos ao campo aberto com luz intermi-

tente apresentaram niveis elevados de NR ( Tabela 26 ).

Em síntese, este experimento não evidenciou qualquer 

alteração neuroquimica característica da novidade, uma vez que 

esta hipotética alteração deveria estar presente em todos os 

grupos experimentais. Houve aumento do 'turn-over' de DR hipota- 

lámica nos animais submetidos ao treino em esquiva e nos sacri-

ficados 1 hora após a exposição ao campo aberto com luz intermi-

tente. Houve diminuição do 'turn-over' de 5-HT no hipocampo em 

todos os grupos experimentais, exceto naquele submetido a expo-

sição ao campo aberto. 0s niveis de NR na amigdala estavam
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aumentados nos animais expostos à caixa de esquiva e naqueles 

expostos ao campo aberto com luz intermitente.
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TRBELR 24: RELRÇRO 5-HIRR/5-HT E NÍVEIS DE NR < MEDIR + E.P. ) 
NO,HIPOCAMPO DE RRTOS. RNIMRIS SRCRIFICRDOS 6 MINUTOS 
RPOS O TREINO EM ESQUIVR INIBITÓRIA, EXPOSIÇRO R 
CRIXR DE ESQUIVR, RO CRMPO RBERTO, OU RO CRMPO RBERTO 
COM LUZ_INTERMITENTE, OU SRCRIFICRDOS 1 HORR RPÓS R 
EXPOSIÇRO RO CRMPO RBERTO COM LUZ INTERMITENTE < N= 6 
RNIMRIS / GRUPO >.

GRUPO 5-HIRR/5-HT 
< ng/g )

NR 
(ng/g )

CONTROLE 1,82 + 0,24
b

302,96 + 15,12

TREINO EM ESQUIVR 1,30 + 0,09 351,86 + 34,43

CRIXR DE ESQUIVR 0,98 +
c

0 , 1 1 393,60 + 39,81

CRMPO RBERTO 1,77 + 0,24
b

0,11

H

327,90 + 29,57

CRMPO RBERTO
+ LUZ

1,41 + 392,06 + 43,65

CRMPO RBERTO X 
+ LUZ

1,37 +
U

0,19 365,57 + 36,25

X - Rnimais sacrificados 1 hora apôs a exposição,
a - Diferença significativa entre os grupos pela análise de va-

riância, F(5, 30)= 4,87 , p < 0,01 .
b - Diferença significativa em relação aos grupos não indica-

dos pelo teste de raio múltiplo de Duncan, p < 0,05 . 
c - Idem, p < 0,01 .
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TRBELR 25: RELRÇRO DOPRC/DR, 5-HIRR/5-HT E NIVEIS DE NR < MEDIR 
t E.P. ) EM HIPOTRLRMQ DE RRTOS. RNIMRIS SRCRIFICRDOS 
6 MINUTOS RPOS O TREINO EM ESQUIVR INIBITORIR, 
EXPOSIÇÃO R CRIXR DE ESQUIVR, RO CRMPO RBERTO, OU RO 
CRMPO RBERTO COM LUZ INTERMITENTE, OU SRCRIFICRDOS 1 
HORR RPOS R EXPOSIÇÃO RO CRMPO RBERTO COM LUZ 
INTERMITENTE ( N= 6 RNIMRIS / GRUPO ).

GRUPO
a

DOPRC/DR 
(ng/g )

5-HIRR/5-HT 
< ng/g )

NR 
(ng/g )

CONTROLE 0,96 + 0,12 1,07 + 0,11 1436,15 + 131,21

TREIND EM ESQUIVR 1,71 +
D

0,31 1,32 + 0,22 1242,50 + 119,37

CRIXR DE ESQUIVR 0,64 + 0,09 0,93 + 0,13 1407,80 + 162,50

CRMPO RBERTO 0,80 + 0,08 1,15 + 0,17 1641,43 + 131,74

CRMPO RBERTO 0,79 + 0,09 1,34 + 0,25 1581,45 + 153,99
+ LUZ

CRMPO RBERTO * 1,92 +
C

0,24 1,50 + 0,18 1343,21 + 73,OB
+ LUZ

31 - Rnimais sacrificados 1 hora após a exposição,
a - Diferença significativa entre os grupos pela análise de va-

riância, F<5, 30)= 4,22 , p < 0,01 .
b - Diferença significativa em relação aos grupos não indicados,

pelo teste de raio múltiplo de Duncan, p < 0,05 . 
c - Idem, p < 0,01 .
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TRBELfl 26: RELRÇRO DDPRC/DR, 5-HIRR/5-HT E NÍVEIS DE NR ( MEDIR 
+ E.P. ) EM RMÍGDRLR DE RRTDS. RNIMRIS SRCRIFICRDOS 6 
MINUT05_ RPOS O TREINO EM ESQUIVR INIBITtíRIR, 
EXPOSIÇRO R CRIXR DE ESQUIVR, RO CRMPO RBERTO, OU RO 
CRMPD RBERTD COM LUZ INJERMITENTE, OU SRCRIFICRDOS 1 
HORR RPOS R EXPOSIÇRO RO CRMPO RBERTO COM LUZ 
INTERMITENTE < N= 6 RNIMRIS / GRUPO ).

GRUPO DOPRC/DR 
(ng/g )

5-HIRR/5-HT 
(ng/g )

a
NR 

(ng/g )

CONTROLE 0,36 + 0,09 0, B9 + 0,08 641,47 + 53,56

TREINO EM ESQUIVR 0,28 + 0,09 1,05 + 0,21 564,76 + 34,42

CRIXR DE ESQUIVR 0,24 t 0,05 0,63 + 0,06 1175,80 t
c

91,10

CRMPO RBERTO 0,41 + 0,04 0,64 +_ 0,05 69B,71 + 74,79
b

CRMPO RBERTO 0,28 + 0,06 0,63 + 0,06 817,73 + 50,42
+ LUZ

CRMPO RBERTO * 0,29 + 0,09 0,94 + 0,11 615,70 + 36,85
+ LUZ

B - Rnimais sacrificados 1 hora após a exposição,
a - Diferença significativa entre os grupos pela análise de va-

riância, F<5, 30)= 5,03 , p < 0,01 .
b - Diferença significativa em relação aos grupos não indicados,

pelo teste de raio múltiplo de Duncan, p < 0,05 . 
c - Idem, p < 0,01 .
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RESUMINDO ESTE BLOCO DE EXPERIMENTOS, demonstramos que : 

Experimento B

Hipótese: a apresentação de qualquer situação de
novidade 1 h pré-teste facilita a evocação da tarefa testada.

Resultados: a habituação ao campo aberto não foi facili-
tada por qualquer experiência nova pré-teste. R evocação da 
esquiva inibitória só foi facilitada pela exposição dos animais 
ao campo aberto com luz intermitente, não sofrendo influência 
das outras situações de novidade.

Conclusão: em ratos, com as tarefas utilizadas, apenas 
uma tarefa aversiva pode ser facilitada por uma experiência nova 
pré-teste, Esta experiência deve envolver algum grau de aversão 
ou alerta (luz intermitente), além do seu caráter inerente de 
novidade. Logo, nem toda situação de novidade pré-teste pode 
facilitar a evocação de qualquer tarefa testada.

Experimento 9

Hipótese: o efeito facilitador do campo aberto com luz 
intermitente 1 h antes do teste sobre a evocação da esquiva 
inibitória é mediado pela ativação do sistema B-endorfinico 
cerebral.

Resultados: o efeito facilitador é bloqueado pela
administração de naloxone e mimetizado pela injeção de B-endor- 
fina. Há também o. envolvimento tardio de mecanismos B-adrenérgi- 
cos e colinèrgicos.

Conclusão: segundo o modelo utilizado, o efeito desta
experiência nova sobre a evocação depende da ativação do sistema 
B-endorfinico cerebral envolvendo também a ativação ou expressão 
tardia de mecanismos B-adrenérgicos e colinèrgicos.

Experimento 10

Hipótese: a exposição de ratos a situações de novidade 
elicita uma resposta antinociceptiva, mensurável pela laténcia 
do reflexo de retirada da cauda.

Resultados: a exposição a varias situações novas, envol-
vendo ou não estímulos dolorosos, elicitou uma resposta anti- 
nociceptiva. Uma segunda exposição ao mesmo ambiente, ou a 
injeção prévia de naltrexone, um antagonista opióide, previnem a 
resposta antinociceptiva.

Conclusão: a exposição à novidade elicita uma resposta
antinociceptiva, causada provavelmente pela ativação do sistema 
B-endorfinico cerebral.

Experimento 11

Hipótese: a adição de estimulos estressantes a situação 
de novidade modifica a resposta antinociceptiva por ela elicita- 
da.

Resultados: nenhum dos estimulos adicionados durante a
exposição à caixa de esquiva < ambiente novo ) modificou a 
resposta antinociceptiva. Porém, a adição destes estimulos após 
a exposição ao ambiente novo bloqueia a expressão da resposta 
antinociceptiva.
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Conclusão: segundo o modelo experimental utilizado a
resposta antinociceptiva elicitada pela novidade independe do 
alerta e do 'stress' envolvidos na experiência, porém a 
expressão desta resposta pode ser bloqueada pela apresentação de 
estímulos estressantes ou alertantes após a novidade.

Experimento 12

/ Hipótese: a exposição de ratos á novidade causa altera-
ções características nos niveis de aminas biogénicas em núcleos 
que recebem projeções dos neurônios B-endor£inicos.

Resultados: houve aumento do 'turn—over' de dopamina no 
hipotálamo, diminuição do 'turn-over' de serotonina no hipocampo 
e aumento nos niveis de noradrenalina na amigdala após diferen-
tes situações comportamentais.

Conclusão: com o desenho experimental utilizado não foi
possivel demonstrar qualquer alteração neuroquimica comum a 
todas as situações comportamentais, Logo, não foi demonstrada 
qualquer alteração característica de novidade, apenas alterações 
estimulo ou tarefa-especificas.

�
COMENTRRIO: a ativação do sistema B-endorflnico cerebral 

pela novidade possui, além do papel modulador sobre a evocação 
da tarefa adquirida, outros dois efeitos expressos a nivel 
comportamentai. Um deles é a facilitação da evocação de uma 
tarefa previamente adquirida pela apresentação de uma novidade 1 
hora antes do teste nesta tarefa. Este efeito depende da ativa-
ção de outros sistemas cerebrais além do B-endorfinico, tendo em 
vista o grau de alerta ou aversão necessário ao tipo de resposta 
medida. Outro efeito è a elicitação de uma resposta antinocicep- 
tiva. Esta resposta segue um curso temporal distinto do efeito 
anterior e independe do caráter de alerta / aversão da experiên-
cia nova, Com os modelos experimentais e nas estruturas cere-
brais estudadas, não foi observado nenhuma alteração neuroqui-
mica comum a todas as situações novas. Rpenas alterações 
nos niveis das aminas biogénicas, de caráter especifico das tare. 
fas estudadas, foram observadas. Rssim, consideramos bem demons-
tradas algumas conseqüências neuroquimicas e comportamentais 
da ativação do sistema B-endorflnico cerebral pela exposição
de ratos a situações de novidade.

PRSSRREMOS R SEBUIR, a uma discussão integrada dos resul. 
tados dos três blocos de experimentos.



DISCUS5R0 *

1 Os resultados deste trabalho seráo discutidos segundo a

cadeia de eventos experiência nova -> aquisição de comportamento 

ou de informação *-> armazenamento -> consolidação -> evocação, 

Qs referenciais teóricos utilizados para interpretar os resulta-

dos obtidos nos experimentos relatados serão resumidos nos pará-

grafos seguintes.

1.1 Uma experiência nova ativa o sistema B-endorfinico cere-

bral. Esta ativação é inferida pela diminuição da imunorreativi- 

dade tipo B-endorfina no hipotâlamo, onde estão os corpos celu-

lares dos neurônios que compòem o citado sistema ( 84, 90 ). 

Este efeito depende da detecção da novidade pelo hipocampo 

< 101, 148 ) e determina a evocabi1 idade fisiológica da tarefa 

aprendida, 0 bloqueio opiôide ou a administração apôs o treino 

de tratamentos que potenciam a função opiôide facilitam ou 

deprimem, respectivamente, a evocação. Uma vez que a manipulação 

pré-teste do sistema B-endorfinico também modula a evocação da 

tarefa, propôe-se que a modulação da memória envolva uma depen-

dência de estado endógena a B-endorfina.

(X) - Para facilitar a leitura desta discussão os parágrafos, ou 
grupos destes, foram numerados utilizando 3 ordens de digitos, 
segundo a relação de pertinência do conteúdo com os parágrafos 
anteriores e seguintes. 0 lo digito refere-se aos referenciais 
teóricos ou aos objetivos da tese: 1- referênciaisj 2- objetivo 
a; 3- objetivo b; 4- objetivo c; 5- objetivos d e e; 6- objeti-
vos f, g e hj 7- objetivo ií 8- objetivo j, D 2o digito refere- 
se a apresentação, discussão ou conclusões sobre um grupo de 
resultados individualizados, 0 3o digito refere-se a integração 
destes resultaos com dados pertinentes e relevantes da litera-
tura. Por exemplo: o parágrafo <#> 4.1.1 apresenta outros resul-
tados de reversão da amnésia induzida por ECS para corroborar a 
discussão do experimento 3 < objetivo c >



1.2 Os efeitos dos tratamentos pós-treino também podem ser

interpretados sesundo a teoria da consolidação da memória ( 55* 

138 ). Rssim, os procedimentos que incidem neste peréodo lábil, 

o periodo pós-treino» podem aumentar ou diminuir» de forma mais 

ou menos irreversível, a representação do traço de memória da 

tarefa em questão, o que é medido pela performance na sessão de 

teste. Postula-se que estes tratamentos atuem diretamente sobre 

o armazenamento da informação ( 55, 138 ).

2 Os resultados do experimento 1 levam as seguintes con-

clusões. Primeiro, a tarefa de esquiva inibitória não pode ser 

denominada ' passiva', pois sua evocação é acompanhada de uma 

quantidade significativa de atividade < Tabela 1 ). Segundo, os 

escores de atividade na sessão de teste são inversamente rela-

cionados a intensidade de choque aplicada na sessão de treino, 

mas não tem relação com a performance na sessão de teste. Rni- 

mais treinados com choque de 0,3 mR e submetidos a duas sessões 

de teste apresentam performance superior aos testados uma só 

vez, apesar dos escores de atividade serem semelhantes nos dois 

grupos. Portanto, não é possível explicar a evocação desta 

tarefa ( latência da sessão de teste ) apenas por fatores pro- 

ativos, ou seja, conseqüências do choque sobre a atividade, que 

independem do aprendizado < 4 ).

2.1 Uma vez que não há relação entre a performance e a ati-

vidade na sessão de teste, è possível que a prática de uma ou 

todas as atividades observadas na sessão de teste imediata sirva 

como uma forma de re-aprendizado < I ). Rssim, poderíamos 

prever que a performance do teste realizada 24 horas após o 

treino seria superior a do teste realizado imediatamente pós-
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treino ( Tabela 1 ). Com este experimento nào é possivel respon-

der a esta questão, e este ponto é discutido em detalhe noutro 

trabalho < 101 ).

3 fl performance em esquiva inibitória na sessão de teste

imediata < 0 hora ), foi melhor que a performance 3 ou 6 horas 

após o treino nos animais controle. Ela não foi afetada por 

qualquer um dos tratamentos efetivos sobre a evocação em perío-

dos tardios ( RCTH, adrenalina, B-endorfina, naloxone ). Isto 

pode ser devido, em parte, ao limite utilizado para a sessão de 

teste < 3 minutos ). R retenção imediata foi diminuída nos ani-

mais com lesão de fórnix. 0 efeito desta lesão não pode ser 

interpretado como interferência sobre mecanismos opióides < 148) 

pois não foi mimetizado pela administração de naloxone, nem 

revertido pela administração de B-endorfina < Tabelas 2 e 3 ).

3.1 Estes achados demostram que há uma distinção clara entre

os mecanismos cerebrais que regulam a evocação imediata e os que 

atuam sobre a evocação em periodos tardios. R evocação imediata 

depende da integridade da via do fórnix, a principal eferência 

do sistema septo-hipocampal, e parece ser menos modulâvel que a 

evocação tardia. R primeira vista, a performance na sessão de 

teste imediata poderia depender de processos semelhantes aos 

envolvidos na memória de tarefas adquiridas com múltiplas tenta-

tivas, como a esquiva ativa < 138 ). Porém, o tratamento prévio 

com naloxone interfere com a aquisição da esquiva ativa < 82 > e 

não tem efeito sobre o desempenho da sessão de teste imediata em 

esquiva inibitória ( Tabela 2 ). Por outro lado, isto também 

poderia ser decorrente do limite utilizado na sessão de teste.
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3.1.1 R performance da sessão de teste imediata não envolve os 

processos usualmente estudados nos modelos experimentais com 

injeção pôs—treino ou pré-teste ( 93» 137 ). Também não corres-

ponde aos processos propostos por Hebb < 70 ) ou Gerard ( 55 >, 

denominados memória de curta-duração» pois a evocação imediata 

é menos modulável que a evocação 3 ou 6 horas após o treino 

< Tabelas 4 a 7 ) ou 24 horas após o treino ( 93 ) e não se

transforma numa memória de longa duração» pois os animais com

lesão de fórnix» apesar de prejuizo da evocação imediata» apre-

sentam evocação comparável aos animais do 9rupo controle as 3 ou 

6 horas ( Tabela 7 ).

3.1.2 Tem sido proposto que o hipocampo esteja envolvido no 

reconhecimento da novidade contextuai ( 65 >. Se a evocação é 

função tanto do contexto cognitivo ( 65 >» quanto neurohumoral 

( 64» 90 - 93» 101 ), seria de se esperar que: a) a evocação

imediata fosse melhor que a tardia» porque ela ocorre no mesmo

contexto do treino, não havendo necessidade de reproduzir o con-

texto no momento do teste ( 63, 90 )j b) a evocação imediata 

fosse estritamente dependente da função hipocampal < 65, 101 >. 

Estas proposições são cumpridas pelos resultados apresentados 

nas Tabelas 2 e 3 .

3.2 R performance da sessão de teste 3 ou 6 horas após o 

treino foi bastante influenciada pelos tratamentos farmacológi-

cos utilizados < Tabela 4 > , 0 curso temporal do estabeleci-

mento destes efeitos e as evidências prévias permitem distinguir 

duas categorias de influências modulatórias, i.e.» dois grupos 

de sistemas modulatórios.

3.2.1 R facilitação da evocação pela administração pós-treino 

de RCTH ou adrenalina pertence a uma categoria. Ela pode ser
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detectada 3 horas após o treino e persiste por 6 ou 24 horas

< 89, 93 ). Como proposto por muitos autores, este fenômeno pode 

representar uma influência sobre a consolidação da memória < 57, 

58, 60, 61, 90, 137 ).

3.2.2 0 efeito da administração pós-treino de B-endorfina ou 

naloxone e o efeito pré-teste do RCTH, adrenalina e B-endorfina 

pertencem a outra categoria. fl tarefa de esquiva inibitória, 

assim como muitas formas de treino < 101, 105, 148 ), libera 

B-endorfina hipotalámica possivelmente pela novidade envolvida 

( 105 ). R aquisição e a evocação de uma tarefa qualquer envol-

vem uma assimetria do estado neurohumoral: o treino libera B-en- 

dorfina, o teste não. Segundo a teoria da dependência de estado, 

uma redução desta assimetria deveria melhorar, e uma exacerbação 

diminuir a evocação da tarefa em estudo ( 155, 190, 191, 193 ).

3.2.3 R administração pós-treino de naloxone diminui a assime-

tria e melhora a evocação ( Tabela 5 ), enquanto a administração 

de B-endorfina aumenta a assimetria e deprime a evocação 

( Tabela 5 ). R administração periférica deste peptldeo alcança 

o cérebro em quantidades significativas ( 73 ), e o efeito pós- 

treino da B-endorfina pode ser obtido com doses tão pequenas 

quanto 20 nanogramas dados por via intracerebroventricular

< 130 ).

3.2.4 R administração pré-teste de B-endorfina reduz a assime-

tria e melhora a evocação ( Tabelas 5 e 6 ). Em trabalho prévio, 

foi demonstrado que o efeito facilitador da administração pré- 

teste de B-endorfina ou outras substâncias que liberam o peptl-

deo não é observado em animais que receberam naloxone pós-treino

< 93 ). fl lesão do fôrnix abole a liberação de B-endorfina cau-

sada pelo treino ( 101, 148 ) e previne os efeitos do naloxone
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pós-treino e da B-endorfina pré-teste ( Tabelas 5 e 6 ). Os 

efeitos da administração pós-treino ou pré-teste de B-endorfina 

são bloqueados pela administração concomitante de naloxone 

( Tabelas 5 e 6 ).

3.2.5 fl administração de RCTH e de adrenalina induz liberação 

de B-endorfina hipotalâmica ( 25 ). Isto pode não ocorrer se 

estas substâncias forem administradas imediatamente após o 

treino, porque os depósitos do peptideo estão depletados neste 

periodo ( 101 ), mas é possivel que aconteça no momento do 

teste, 6 horas após o treino, quando jà houve recuperação do 

conteúdo hipotalámico do opióide < 101 ). Logo, a administração 

pré-teste deveria facilitar a evocação 6 horas, mas não 3 horas 

após o treino. E exatamente isto que se observa nas Tabelas 4 e 

6.

3.3 Com base nestes resultados, podemos propor a existência 

de dois sistemas neurohumorais, com funções distintas, que modu-

lam a evocação ( II, 0, VI ) . Os efeitos facilitadores, supos-

tamente atuando sobre a consolidação e mediados por RCTH e 

adrenalina , expressam-se a partir de 3 horas após o treino. Os 

efeitos relacionados a dependência de estado endógena, induzida 

pela liberação de B-endorfina expressam-se tardiamente ( 6 horas 

após o treino ) e persistem, como os anteriores, por longos 

períodos ( Bl, 83, 101 ). E possivel que, enquanto os depósitos 

de B-endorfina permaneçam depletados ( 101 ), a evocação desta 

tarefa seja regulada por outros mecanismos, incluindo os hormo- 

nios que atuam sobre a consolidação.

3.4 0s efeitos pós-treino acima discutidos poderiam ser 

interpretados segundo a teoria da consolidação da memória. 0
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efeito facilitador da B-endorfina, adrenalina e RCTH pré-teste 

náo contraria esta teoriai apenas demonstra que mecanismos que 

atuam no momento do teste podem modular a evocação, Porém, tra-

balhos anteriores demonstram que a amnésia induzida pela B-en-

dorfina ou outras substâncias pode ser revertida pela adminis-

tração pré-teste do peptideo < 90, 93, 96, 101 ). Ora, este é 

um forte argumento contra o estabelecimento de qualquer processo 

pôs-treino de caráter irreversível: se este fosse o caso, as 

amnésias experimentais só poderiam ser revertidas por outros 

tratamentos pós-treino e não seriam afetadas por tratamentos 

pré-teste.

4 Seguindo este raciocínio, os resultados do Experimento 3

também contrariam este aspecto da teoria da consolidação. R 

amnésia experimental induzida pelo ECS pós-treino à um modelo 

clássico em psicobiologia e tem sido utilizada como argumento 

para a fundamentação da hipótese da consolidação < 58, 138 ). 

Porém, a amnésia retrógrada induzida pelo ECS não representa uma 

verdadeira amnésia, mas uma exacerbação da dependência de estado 

a B-endorfina, semelhante a que pode ser obtida pela injeção 

pós-treino de B-endorfina < 84, 101, 102 ). Como demonstrado em 

outro trabalho ( 24 >, o efeito do ECS pós-treino pode ser

antagonizado pela administração de naloxone, assim como o da 

administração do opióide ( 84 >,

4.1 R amnésia induzida pelo ECS pode ser revertida por outro

ECS ou pela administração de B-endorfina pré-teste. Sabe-se que 

o ECS causa uma grande diminuição dos niveis hipotalàmicos de 

B-endorfina, o que pode ser interpretado como uma liberação 

maciça do opióide ( 101 ). 0 efeito amnésico não é especifico
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para qualquer uma das tarefas e não dependente dos estímulos 

utilizados para sua aquisição nem dos requerimentos de resposta. 

Os resultados foram os mesmos em três tarefas diferentes, com 

motivação, duração, estímulos e/ou requerimento de resposta dis-

tintas ( Tabelas B, 9, 10 ).

Estes resultados mostram claramente que a alteração da 

memória induzida pelo ECS pós-treino não pode ser explicada por 

qualquer influência no mecanismo de armazenamento da informação. 

Os animais tratados com ECS não perderam a memória: eles ficaram 

incapazes de evocá-la na ausência de tratamentos adequados no 

momento do teste. Outro ECS ou a injeção de B-endorfina foram os 

tratamentos adequados para recuperar a evocação nesses animais 

< XI, XIII ).

4.1.1 Trabalhos recentes demonstram que a administração pré- 

teste de vasopressina ( 206 ), colecistocinina ( 111 ) ou 

B-(Tyr-9 )-melanotropina ( 192 ) pode reverter o efeito amnésico 

do ECS pós-treino. Não foi determinado se estes tratamentos tam-

bém causam liberação de B-endorfina, como ECS, RCTH, adrenalina 

e encefalinas o fazem ( 84 ). R facilitação da evocação pela 

administração pré-teste de vasopressina pode ser antagonizada 

pela injeção simultânea de naloxone ( 101 ), o que sugere ser 

este efeito devido a liberação de opióides.

Outra interpretação é que várias substâncias atuando no 

memento do teste podem reverter o efeito do ECS pós-treino, uma 

vez que os efeitos endócrinos e neurohumorais de um ECS são múl-

tiplos ( ver 101, 192 ). De qualquer forma, estes resultados 

contrariam a interpretação do efeito do ECS segundo a teoria da 

consolidação da memória ( 135, 13B ) e sugerem a potencialidade

terapêutica do uso de B-endorfina e outros peptideos na recupe-
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ração de disfunções da memória ( 101, 206 ).

4.1.2 Outro modelo clássico de amnésia experimental, a indu-

zida por hipóxia, só se expressa tardiamente ( fenômeno seme-

lhante a amnésia causada pela administração de B-endorfina ) 

( 138 ) e pode ser revertido pela administração pré-teste de 

encefalinas < 164 ).

4.1.3 Em seres humanos, tem se demonstrado a recuperação quase 

completa da amnésia resultante da ECT ou de traumatismos cranio- 

encefàlicos < 205 ). R performance de muitos pacientes amnésicos 

em testes de memória pode ser melhorada pela apresentação de 

fragmentos do material que deverá ser evocado no momento do 

teste, fenômeno conhecido como 'priming' < 174, 201, 205 >. 

Logo, existe uma semelhança fenomenológica entre estes tipos de 

amnésia encontrados em seres humanos e a amnésia produzida 

experimentalmente: são causadas por uma disfunção de evocação, e 

não, por apagamento ou perda da informação ( 205, XIII ).

4.2 Logo, como praticamente todas as formas de amnésia

experimental e algumas formas em seres humanos são reversíveis 

por tratamentos adequados no período pré-teste, podemos propor 

que a amnésia seja a expressão de disfunções no processo de evo-

cação < XIII ).

5 0 conceito de modulação da memória è baseado em resulta-

dos obtidos em trabalhos cujo desenho experimental objetiva a 

análise de comportamentos individuais. Este modelo só é válido 

para aprendizados que ocorram isoladamente ( III ). Porém, sabe-

mos por senso comum que, em situações habituais, seres humanos e 

animais devem adquirir e evocar tarefas ou informações de forma 

simultânea ou consecutiva, com intervalos de tempo distintos dos 

utilizados em laboratório ( em geral, 24 horas ou mais ). Logo,
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modelos animais de aprendizados simultâneos e consecutivos nos 

permitiriam testar se os conceitos desenvolvidos para a modula-

ção de tarefas adquiridas e evocadas isoladamente são generali-

záveis para estas situações, 0o mesmo modo, este novo tipo de 

desenho experimental poderia evidenciar mecanismos moduladores 

ainda não expressos anteriormente,

0 modelo utilizado para o estudo de aprendizados conse-

cutivos foi o treino em habituação ao tom e em esquiva inibitó-

ria, com 2 horas de intervalo, e o teste em ambas as tarefas 22 

horas após ( IV ).

5.1 Rntes de avaliar os resultados comportamentais, é neces-

sário discutir a imunorreatividade hipotalâmica tipo B-endorfina 

característica deste modelo experimental.

□s valores basais de imunorreatividade tipo B-endorfina 

no diencéfalo encontrados nestes experimentos correspondem aos 

da literatura ( 170 > e são mais baixos do que os encontrados em 

trabalhos anteriores deste laboratório ( 25, 105, 158 ), prova-

velmente porque naqueles estava incluida a área pré-óptica, uma 

região rica em material imunorreativo a B-endorfina. Como discu-

tido anteriormente, a diminuição de B-endorfina diencefàlica 

causada pela exposição a uma nova tarefa é melhor interpretada 

como liberação de B-endorfina e posterior metabolização do pep- 

tideo < 24, 25, 94, 103, 104, 105, 158 ).

Tanto a habituação ao tom quanto a esquiva inibitória 

causam diminuição semelhante do conteúdo hipotalâmica de B—en— 

dorfina. R exposição as duas tarefas, com duas horas de inter-

valo entre ambas, não causou diminuição adicional da imunorre- 

atividade ( Tabela 16 ) . Como anteriormente determinado, após 

uma situação de novidade o sistema B—endorflnico demora entre 3
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a 6 horas para recuperar o conteúdo basal do opiôide e ter capa-

cidade de ser ativado novamente. Logo, a interpretação mais 

coerente para este resultado é a de que a primeira tarefa ativou 

o sistema B—endorfinico, e este não foi novamente ativado por 

uma segunda novidade no periodo refratário.

5.2 R memória da tarefa de habituação foi a mesma nos ani-

mais treinados e testados em uma ou em ambas as tarefas, R evo-

cação da esquiva inibitória foi diminuída nos grupos submetidos 

ao treino em habituação 2 horas após o treino naquela tarefa, 

mas não 2 horas antes. Este efeito ocorreu independentemente da 

ordem de apresentação das tarefas no dia do teste ( Tabela 11 ).

Logo, o treino em habituação após o treino em esquiva 

inibitória interferiu com a evocação desta tarefa. Este efeito 

não poderia ser explicado por dependência de estado ( 105 ) por 

duas razoes: a existência de um intervalo relativamente longo 

entre as duas sessões e a independência do efeito da ordem de 

apresentação das tarefas no dia do teste. 0 efeito também não 

pode ser atribuído a liberação de B-endorfina pelas tarefas, 

pois o decréscimo de imunorreatividade tipo B-endorfina é seme- 

hante apôs a esquiva e a habituação, e a apresentação de ambas 

não produz liberação adicional do opiôide < Tabela 16 ).

R interferência do treino em habituação sobre a evocação 

da esquiva inibitória poderia ser atribuída a uma interação 

cognitiva entre as tarefas ou a efeitos neuroqulmicos específi-

cos da habituação. Uma interferência cognitiva é algo pouco pro-

vável devido as grandes diferenças qualitativas entre os dois 

tipos de comportamento, Rlém disto, não há conflitos entre os 

requerimentos de resposta das tarefas pois estes são similares 

( supressão de respostas naturais ), Esta similaridade levanta a

106



possibilidade de competição de respostas: a habituação das res-

postas de orientação ao tom, adquirida apôs o treino em esquiva 

inibitória, pode substituir o comportamento de esquiva, prejudi-

cando a performance da sessão de teste. Isto também é pouco pro-

vável, pois aprendizados motivados por choque podem reduzir as 

respostas de orientação e outras medidas de atividade por perí-

odos de 24 horas ou mais ( Experimento 1 ). □ aprendizado em

habituação, tanto quanto saibamos, não interfere com a perfor-

mance subsequente de respostas de esquiva ativa ou inibitória, 

incluindo respostas eletroencefalográficas < 107, 195 ).

5.2.1 Com respeito a uma influência neuroquimica da habituação 

sobre a retenção da outra tarefa, causa surpresa que este efeito 

ocorra com a apresentação das tarefas nesta ordem ( E I  - HRB ), 

e não, na ordem inversa. R habituação, presumivelmente menos 

estressante, causa menos alterações nos níveis periféricos e 

centrais de hormonios e catecolaminas ( 4, 49 ). Em um estudo 

sobre o efeito de treinos consecutivos em tarefas de esquiva de 

uma e duas vias sobre a retenção de ambas, Thaddeu < 195 ) 

observou influência apenas quando a tarefa mais estressante 

( esquiva de duas vias ) foi apresentada antes da menos estres-

sante .

R possivel influência neuroquimica do treino em habitu-

ação sobre a evocação da esquiva inibitória deveria ser exercida 

sobre conseqüências da própria tarefa de esquiva, com curso tem-

poral de pelo menos 2 horas ( III, IV ). Estas poderiam ser 

causadas por algum componente não associativo da sessão de 

treino ( 58, 105, 137 ). Recentemente, Izquierdo & McGaugh ( 96, 

97 ) apresentaram evidências que sugerem a existência de um pro-

cesso pós-treino de longa duração envolvendo receptores B-adren-
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érgicas e influenciando a evocação de uma esquiva inibitória 

pelo menos 2 horas após o treino.

5.2.2 Em camundongos ( 21 >, uma sessão de habituação a um 

labirinto em Y 40 minutos apôs o treino em esquiva inibitória 

diminuiu a performance da tarefa de esquiva na sessão de teste. 

Não houve interferência quando a habituação foi realizada antes 

do treino em esquiva. Este efeito foi bloqueado pela administra-

ção de diazepam, um conhecido agente amnésico anterógrado ( 21 > 

antes da habituação. Isto indica ser necessário o armazenamento 

da segunda tarefa para que se observe seu efeito interferente.

5.2.3 Em seres humanos também é possivel demonstrar interfe-

rências retroativas sobre memórias recentemente adquiridas. R 

aplicação de questionários após a exibição de um filme modificou 

a evocação de alguns detalhes da película < 128 >, e a apresen-

tação de um comentário negativo não factual sobre um texto lido 

anteriormente diminuiu a evocação das informações nele contidas 

( XIII ).

Estes dois grupos de evidências sugerem que a distinção 

fenomenolôgica imposta pelo experimentador, i.e., tarefa princi-

pal / tarefa interferente , não corresponde aos processos 

fisiológicos envolvidos nos modelos utilizados. Parece claro que 

os animais reconhecem a configuração esquiva - habituação como 

distinta de habituação - esquiva ou esquiva apenas. Ds mecanis-

mos envolvidos no processamento de ambas as configurações são 

também distintos ( XIII ). Em seres humanos, informação não fac-

tual, apresentada na forma de um cometário ou de um questioná-

rio sobre o que tinha sido apresentado num filme, foi clara-

mente adicionada a informação factual, passando a constituir uma 

única configuração < XIII ).
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5.3 No modelo utilizado para o estudo da aquisição de tare-

fas simultâneas, habituação ao campo aberto e tarefa de 'water- 

finding', houve liberação de B-endorfina em niveis semelhantes 

aos observados nas outras tarefas estudadas ( Tabela 16 >. Este 

efeito independe do estado motivacional dos animais ( sede/não 

sede), e o teste na tarefa de 'water-finding' não é acompanhado 

de liberação do opiôide. Logo, a característica de ativação do 

sistema B-endorfinico cerebral neste paradigma é semelhante a 

das outras tarefas e servirá como base de interpretação e com-

paração dos resultados farmacológicos dos experimentos seguin-

tes .

5.4 Os tratamentos pós-treino utilizados, agonistas e antag-

onistas da função opiôide, afetaram a evocação da habituação, e 

não, a da outra tarefa adquirida simultaneamente ( VII, VIII ),

Muitas outras tarefas, incluindo várias formas de habi-

tuação e de esquiva inibitória, esquiva ativa e exposição a 

choques escapáveis ou inescapàveis, também são acompanhadas de 

liberação de B-endorfina < 101, 105, 14B, 169 ). R evocação des-

tas tarefas é facilitada pela administração pós-treino de nalo-

xone e deprimida pela administração de opióides ou ECS ( 49, 54, 

81, 89, 93, 96, 101, 137, 143 ). Como demonstrado no Experimento 

3, o efeito amnésico do ECS expressa uma exacerbação da depen-

dência de estado endógena induzida pela B-endorfina.

5.4.1 Logo, permanece a questão: o que diferencia a tarefa de 

'water-finding' das outras tarefas já estudadas ? R insensibili-

dade desta tarefa aos tratamentos pós-treino não se deve a libe-

ração de B-endorfina ou ao estado motivacional ( sede ou não 

sede ) na sessão de treino ( Tabela 16 ). Não se pode atribuir 

ao fato de ser uma tarefa com reforço positivo, pois outros
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aprendizados alimentares são afetados por alguns dos tratamentos 

usados neste experimento ( ver 54 ). Um ECS de intensidade 10 

vezes superior a utilizada neste experimento causou amnésia em 

um modelo de 'water-finding' com múltiplas tentativas ( 193 ). R 

tarefa de 'water-finding' não é insensível a tratamentos modula- 

tórios. Usando um modelo experimental semelhante ao descrito, Le 

tioal e colaboradores observaram facilitação da evocação por 

administração pós-treino de vasopressina ( 122 ).

5.4.2 Uma peculiaridade que distingue a tarefa de 'water- 

finding' das outra tarefas é o caráter incidental de sua aquisi-

ção. Ela pode ser considerada uma forma de aprendizado latente, 

oportunizada pela exploração e subseqüènte habituação ao campo 

aberto, Não depende de qualquer informação especifica sobre o 

bico do bebedouro ou sua localização. Ratos treinados com ou sem 

bico de bebedouro no campo aberto apresentaram latências simi-

lares na sessão de teste ( Tabela 12 ). Logo, a aquisição da 

tarefa de 'water-finding' não implica em aprender algo novo no 

ambiente, mas apenas no uso de informações gerais obtidas 

durante a exploração e a habituação. R estratégia de acumular 

informações em um ambiente novo é adquirida precocemente ( ou 

pode até fazer parte do comportamento inato ) e pode ser apli-

cada em qualquer situação. Portanto, a tarefa de 'water-finding' 

não envolve uma interação com a novidade, e pode ser considerada 

um subproduto da representação do ambiente.

Esta característica se contrapõe as de todas as outras 

tarefas afetadas pela administração pós-treino de naloxone ou de 

opióides, que implicam obrigatoriamente em reconhecimento da no-

vidade, reação a ela ou habituação desta reação ( 97, 101, 14B ) 

R liberação de B-endorfina pelo treino é observada apenas em
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animais expostos pela primeira vez ao ambiente ou quando algumas 

características do ambiente adquirem um novo significado ( 101,

105, 148 ). Rté o momento, é impossível discernir se a liberação 

resulta do reconhecimento da novidade < 101, 148 ), da reação 

inicial a novidade < 97 ) ou a habituação desta ( 97 ).

Estes resultados sugerem que a manipulação do sistema 

opióide afeta apenas aquelas tarefas que envolvem o processa-

mento da novidade, i.e., associadas de forma causal a liberação 

de B-endorfina cerebral. 0 sistema não afeta outras tarefas que 

podem ser desenvolvidas secundária ou incidentalmente, mesmo se 

elas são adquiridas simultaneamente. R habituação pertence a 

primeira e a tarefa de ' water-finding', a segunda categoria 

( III, VII, VIII )

5.4.3 Como discutido previamente ( 93, 96, 97, 101, 105 ), em 

uma tarefa isolada, a liberação de B-endorfina pelo treino induz 

uma dependência de estado da tarefa que causou a liberação, pois 

a performance do teste nesta tarefa ê aumentada pela administra-

ção pré-teste de B-endorfina. Ds resultados apresentados sugerem 

que isto exista também no caso de aprendizados simultâneos, pois 

a modulação opióide pós-treino só afeta a retenção da tarefa 

causalmente ligada a liberação de B-endorfina.

5.4.4 fl performance de comportamentos já conhecidos pode ser 

aperfeiçoada com a prática e estes comportamentos passam a ser 

denominados hábitos. 0s hábitos podem envolver comportamentos 

simples, como resposta de fuga ao choque, ou complexos, como 

fazer o inventário de um ambaente, dirigir, etc, Rlguns autores 

distinguem hábitos de memórias não pelo grau de novidade envol-

vida, mas pelas evidências que sugerem sua regulação por difer-

entes sistemas neurais ( 145 ). 0s hábitos seriam modulados pelo
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sistema côrtico-estriatal, e as novas memórias, pelo sistema 

1imbico-diencefàlico ( 145 ). Segundo este raciocínio, pode-

ríamos prever que a tarefa de 'water-finding', por envolver um 

comportamento habituado, não deveria ser modulâvel pelo sistema 

B-endorfinico. Isto foi demonstrado.

Experimentos eletrofisiológicos revelam que há uma redu-

ção do número de áreas corticais ativadas pela emissão de respos, 

tas habituadas < ver III ) e que a evocação de respostas 

reflexas pode envolver estímulos ausentes no momento da aquisi-

ção da resposta < 107 ). Estas evidências indicam que, nos pro-

cessos de aperfeiçoamento de uma resposta previamente adquirida, 

mudam os sistemas envolvidos na modulação desta resposta, bem 

como a forma de elicitar ou emitir a resposta ( 41 ).

5.5 Podemos concluir, com os modelos utilizados e discutidos

acima, que a evocação de tarefas adquiridas simultânea e conse-

cutivamente envolve mecanismos independentes da ativação do 

sistema B-endorfinico cerebral, mecanismos estes ainda não evi-

denciados, e que provavelmente não participam, na modulação de 

tarefas adquiridas isoladamente ( III, VIII ).

6 R exposição à novidade libera B-endorfina hipotalâmica

( 103, 104, 105 ) e a administração pré-teste de B-endorfina 

facilita a evocação ( 83, 93, 101, 104 ). Seria lógico supor que 

a exposição a uma experiência nova pré-teste melhorasse a per-

formance da tarefa testada < 97 ).

6.1 No experimento 8 foi demonstrado que nem todas as tare-

fas são suscetíveis ao efeito facilitador da experiência nova, e 

que nem toda novidade pode facilitar a evocação de uma tarefa
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adquirida,

R Tabela 17 mostra que a habituação ao campo aberto não 

foi facilitada por qualquer uma das experiências novas pré- 

teste, Isto não se deve a falta de ativação do sistema B-endor- 

finico. Como observado em relação as outras tarefas testadas, a 

habituação também determina liberação hipotalámica de B—endor— 

fina ( Tabela 16 ). R administração pós-treino ou pré-teste de 

B-endorfina afeta a evocação da tarefa de habituação ( B2 ). 

Podemos sugerir que esta falta de efeito resulta de um grau 

insuficiente de alerta ou ativação cerebral, pois a habituação 

não altera os niveis de catecolaminas cerebrais ( 4, 59 >. 0 

fato da evocação da esquiva inibitória ser modulável por uma 

experiência nova pré-teste corrobora esta hipótese, pois o 

choque nas patas libera catecolaminas no sistema nervoso central 

e periférico < 57, 157 ).

Na Tabela 18 também se observa que, além do caráter de 

novidade, a experiência deve envolver um certo grau de alerta 

para ter efeitD sobre a evocação. R simples exposição a um 

ambiente novo ( exposição ao campo aberto ) ou a uma situação 

nova < 'stress' pelo frio > não afeta a evocação. Rpenas a expo-

sição a um novo ambiente com luz intermitente teve efeito facil- 

itador sobre a evocação.

Tem-se demonstrado o efeito da luz intermitente sobre a 

memória em duas tarefas distintas ( 197, 198 ). Este efeito è 

mimetizado pela estimulação elétrica da formação reticular 

mesencefálica, o que aponta para o caráter alertante deste tipo 

de estimulo exteroceptivo. Logo, uma experiência deve ser nova e 

alertante para produzir efeito facilitador sobre a evocação de 

uma tarefa previamente adquirida.

113



6.2 R caracterização farmacológica deste feôomeno, apresen-

tada na Tabela 19, concorda com resultados prévios em camundon-

gos ( 97 ), R facilitação é mimetizada pela administração de 

B—endorfina 1 hora antes do teste e bloqueada pela administração 

de naloxone simultaneamente ou de propranolol ou atropina ime-

diatamente antes do teste, R interpretação corrente é que este 

efeito se deve, ao menos em parte, a ativação do sistema B-en- 

dorfinico cerebral, que ativa em seqüência um mecanismo B-adren- 

érgico ( 97, 126 ). Como a atropina também bloqueia o efeito da 

experiência nova, propomos que um mecanismo colinérgico é ati-

vado pelo sistema B-endorfinico e/ou B-adrenérgico < VIII, 

XII ), Cs sistemas colinérgicos centrais parecem ter papel 

importante nos processos mnemónicos ( 11, 12 ). Em camundongos, 

o efeito da administração pós-treino de B-endorfina é mediado 

pela atividade colinérgica central ( 7, 77 ).

6.2.1 Uma interpretação alternativa é que a facilitação da 

evocação pela ativação do sistema B-endorfinico seja dependente 

de um balanço B-adrenérgico/colinérgico característico, ü 

bloqueio de uma destas atividades perturba este balanço, e a 

expressão comportamental deste é um desempenho normal, i.e., não 

há facilitação da evocação ( XII >. Evidências anatómicas suge-

rem a presença de interações funcionais entre os sistemas 

colinérgico e noradrenérgico. Existem projeções colinérgicas no 

locus coeruleus e outras adrenérgicas no núcleo Basalis de Meyn- 

ert ( 46 ), além de densidades opióides em ambos ( 116 ), Estes 

núcleos poderiam representar a interface anatómica capaz de exi-

bir o balanço neuroquimico acima proposto.
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6.2.2 0 'rationale' dos procedimentos comportamentais usados

neste experimento, i.e., a exposição à novidade antes da evoca-

ção de uma tarefa, apresenta potencial terapêutico no tratamento 

de pacientes amnésicos ( 32, XIII ), De fato, a exposição a 

situações novas e alertantes pode ser obtida com atividades 

relativamente simples, capazes de manter um alerta moderado. 

Zornetzer ( 216 ) demonstrou que a memória em ratos velhos pode 

ser melhorada pela estimulação diária do locus ceruleus, Este 

núcleo parece ser o alvo de drogas usadas para aliviar as dis-

funções de memória em pacientes geriátricos ( 153 ).

□ envelhecimento e os quadros demenciais apresentam 

alterações características no metabolismo e na funcionalidade de 

vários sistemas de neurotransmissores, inclusive dos opióides 

( 209 ). Rlguns estudos têm demonstrado o potencial uso terapêu-

tico de agonistas ou antagonistas opióides em quadros demenciais 

( 119, 162 ).

6.2.3 R facilitação da evocação pela novidade pré-teste pode 

ser comparada aquela obtida pela apresentação pré-teste de parte 

da informação a ser evocada, como por exemplo fragmentos de uma 

palavra ou de uma figura. Este fenómeno, denominado 'priming', é 

observável em pessoas normais ou amnésicas ( 174, 201, 205 ) e 

pode ser interpretado como uma reconstrução ou reconsolidação da 

memória a ser evocada ( 185, 186 ).

Ora, devido a liberação de B-endorfina pela experiência 

nova, os resultados acima apresentados poderiam ser interpreta-

dos como um 'priming' neurohumoral. R B-endorfina constitui 

parte do complexo de informações presentes no momento do treino 

e está geralmente ausente no momento do teste. R injeção do 

opióide antes do teste refaz parte do contexto neurohumoral e
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facilita a evocação da tarefa ( XIII ).

Este fenômeno apresenta o mesmo curso temporal nas 

espécies estudadas. R experiência nova só tem efeito facilitador 

se apresentada até 3 horas antes da sessão de teste, tanto em 

camundongos ( 97, 98 ), quanto em humanos ( 32, XIII ) e ratos 

( XII ). Como este efeito é bloqueado pela administração concomi_ 

tante de naloxone ( 32, 97, XII, XIII ), podemos sugerir a 

existência de um mecanismo comum a estas espécies, fisiologica- 

mente ativo.

Tanto o 'priming' cognitivo ( 205 ) quanto o 'priming' 

neurohumoral em modelos animais < 97, 98, XII, XIII ) recuperam 

a evocação a niveis quase normais < 32, 205, XIII ), Isto indica 

claramente que o fenômeno amnésia envolve principalmente os 

processos de evocação, e que a informação é reconstruída ou con-

solidada no momento do teste < 85, 186, 200, XIII ).

7 Os sistemas opiôides podem participar de várias funçòes

fisiológicas. Rlém de sua participação na modulação do comporta-

mento, há evidências de um papel opióide em respostas analgési-

cas induzidas por estímulos dolorosos ou não dolorosos ( 47, 

109, 123 ).

7.1 R exposição de ratos a caixa de esquiva, ao campo aberto

ou ao treino em esquiva inibitória (Tabela 20 ) elicita uma 

resposta antinociceptiva. Uma vez que a magnitude da resposta 

é similar em todos os grupos e a reexposição a uma tarefa não é 

seguida de antinocicepção, este efeito pode ser explicado como 

uma resposta à novidade ( IX ). Logo, pertence a mesma catego-

ria das respostas a liberação de B-endorfina hipotalâmica indu-

zida pela novidade (101, 105). E possível especular que os dois
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fenômenos estejam relacionados, pois a antinocicepção é rever-

sível por naltrexone e não há evidências de que outros opióides 

sejam liberados por experiências novas não dolorosas ( 101 ).

R resposta antinociceptiva elicitada pela novidade só 

foi observável usando estimulação dolorosa de baixa intensidade. 

0 efeito não foi obtido com intensidade luminosa que induzia 

TFLs inferiores a 2 segundos. Em camundongos, a confrontação 

com companheiros não agressivos, também elicita uma resposta 

antinociceptiva à estimulação de baixa intensidade ( 165, 181 ).

7.2 0 envolvimento opiôide tem sido sugerido na antinocicep-

ção elicitada por outros estímulos não dolorosos, como odores de 

ratos estressados ( 47 ), choques nas patas ( 109 ) ou estímulos

associados filogeneticamente a predação ( 123 ).

7.2.1 Estudos prévios ( 8 ) reportaram latências aumentadas em 

ratos testados pela primeira vez na placa quente, comparados a 

ratos previamente familiarizados a uma placa quente não fun-

cional. Ratos de laboratório confrontados a um gato ou colocados 

num ambiente com odor de citronela apresentaram diminuição si-

gnificativa de sensitividade/ reatividade à injeção de formalina 

( 123 ). fl administração de opióides < B, 29, 152, 178 ) ou a 

realização de procedimentos que induzem a liberação de B-endor-

fina ( 29, 134, 1B1 ) determinam efeitos de maior magnitude em 

animais não familiarizados aos procedimentos de teste. Neste 

ponto, deve-se recordar que muitos efeitos comportamentais do 

naloxone, antagonista opiôide, só podem ser observados em novos 

ambientes : o efeito facilitador de evocação em ratos ( 51 ) e a 

diminuição da atividade locomotora observada em camundongos 

( 112, 113 >. Logo, a familiarização ao ambiente pode interferir 

com processos dependentes da função opiôide.
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Tomando outro referencial, estes resultados podem repre-

sentar um correlato fisiológico do componente de medo inerente a 

qualquer situação de novidade. Este mecanismo pode ser respon-

sável por uma reação de defesa preparatória a uma ameaça poten-

cial < IX ).

7.3 R resposta antinociceptiva se expressa a partir de 10

segundos e cessa entre 10 e 30 minutos apôs a exposição à novi-

dade ( Tabela 20 ), ou seja, apresenta curso temporal distinto 

da recuperação do conteúdo diencefálico de imunorreatividade 

tipo B-endorfina após a liberação pela novidade < 101, III ). 

Logo, pode-se sugerir que a resposta antinociceptiva elicitada 

pela novidade pertence a uma classe de fenômenos distinta da 

facilitação da evocação pela novidade pré-teste, uma vez que 

esta segue o curso temporal de recuperação do sistema B-endorfi- 

nico ( 32, 97, 9B, XII, XIII ) . Uma interpretação alternativa 

seria que esta resposta depende da atividade de outro sistema 

opióide, porém, tanto quanto saibamos, o único sistema ativado 

pela novidade é o B-endorfinico ( 101 ).

7.4 Rpesar da interpretação do experimento anterior ser 

coerente, há uma hipótese alternativa: a de que a resposta anti- 

nociceptiva depende do 'stress' inerente a toda situação nova e 

não da simples detecção da novidade. □ Experimento 11 foi reali-

zado para testar esta hipótese. Estímulos aversivos e estres- 

santes foram adicionados a situação nova. Rssumindo a veracidade 

da hipótese supra, deveríamos observar potenciação da resposta 

antinociceptiva.

R apresentação concomitante de estímulos aversivos, tais 

como um ou vários choques nas patas, luz intermitente ou tons, 

nào altera a resposta antinociceptiva ( Tabela 22 ). Isto sugere
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que a antinooicepção é elicitada pela novidade e não por dor ou
/

aversão, E impossível discernir se a resposta se deve ao 

'stress' da novidade ou a simples detecção da novidade. Porém, 

parece óbvio que a mera exposição a uma caixa de esquiva é menos 

estressante que a exposição acompanhada de choques nas patas ou 

luz intermitente. Em ambas as situações o efeito antinociceptivo 

foi semelhante.

R liberação de B-endorfina hipotalâmica ocorre indepen-

dentemente da presença de choques ou outro estimulo doloroso 

durante a novidade ( 104, 105 ) e não ocorre em animais ambien-

tados a situação de teste ( 105, IX ). Pela semelhança fenome-

nolôgica destas duas repostas ( antinociceptiva e ativação do 

sistema B-endorfinico ) à novidade, é licito especular sobre uma 

possivel relação entre ambas, uma vez que, até o momento, não 

foi demonstrada a liberação de outros opióides após a exposição 

a caixa de esquiva ( 26 ).

7.5 R luz intermitente, os tons ou a colocação dos animais

em suas caixas-moradia ( ao invés da caixa-de-espera ) nos 2 

minutos seguintes a exposição ao ambiente novo, cancelou o 

efeito antinociceptivo ( Tabela 23 ). Isto mostra que a

resposta antinociceptiva é lábil e suscetível a influência de

estímulos estressantes após a exposição à novidade. E possivel 

que o retorno dos animais a suas caixas-moradia seja mais 

estressante que deixá-los isolados na caixa de espera, pelo 

menos por dois motivos: a) os animais são usualmente cheirados e 

assediados pelos companheiros quando recolocados na caixa; b) o 

experimentador introduz a mão na caixa e manuseia os animais 

para localizar o próximo a ser testado. E lógico supor que estes 

dois tipos de estimulação causam maior stress após 2 minutos do
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que após 10 segundos ( X ).

7.5.1 Tem sido demonstrado que a apresentação de luz intermi-

tente após a sessão de treino numa tarefa de aprendizado latente 

< 198 ) ou de condicionamento clássico ( 197 ) altera a memória 

de ambas as tarefas. Este efeito é mimetizado pela estimulação 

elétrica da formação reticular mesencefálica, o que aponta para 

o efeito alertante deste tipo de estimulo exteroceptivo. Logo, 

poderíamos propor que a apresentação pós-treino de estímulos 

alertantes / estressantes utilizados após uma nova experiência 

poderiam cancelar a expressão da resposta antinociceptiva elici-

tada pela novidade por uma influência sobre a memória < X ), 

Rinda, este tipo de paradigma, i.e., a apresentação da luz

intermitente após a novidade com a posterior medida de TFL, 

poderia ser utilizado como um modelo de memória em um sistema 

periférico simples e anatomicamente determinado ( X ).

7.6 Ro contrário da participação proposta do sistema B-en-

dorfinico na modulação fisiológica da evocação, não há evidên-

cias suficientes para propor um papel fisiológico para esta 

resposta antinociceptiva de baixa intensidade e curta duração 

induzida pela novidade ( IX ).

8 R participação das aminas biogênicas cerebrais no apren-

dizado e na performance de tarefas aversivas tém sido demon-

strada numa série de estudos farmacológicos e neuroqulmicos ( 4, 

42, 44, 45, 62, 63, 64, B4, 114, 137, 157, 215 ). Em geral, as 

alterações neuroqulmicas demonstradas estão associadas ao 

'stress' envolvido na situação de aprendizado ou causado pelo 

estimulo incondicionado utilizado < 4, 45, 64, B4, 137 ).
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B.l Neste trabalho de tese, a dosagem das aminas e seus

metabólitos foi realizada por cromatografia liquida de alta 

pressão ( HPLC ) com detecção eletroquimica ( 110, 161 >, pois 

esta metodologia apresenta vantagem sobre as demais < 45 ).

R relação catabólito/amina é interpretada, na literatura 

corrente, como indice de liberação sinàptica do neurotransmis- 

sor. Comparada à análise dos niveis isolados do catabólito ou da 

amina, a análise desta relação fornece uma imagem mais dinâmica 

da funcionalidade do neurotransmissor em estudo ( 44, 70, 151 ).

8.1.1 No Experimento 12 utilizamos um desenho experimental 

para evidenciar as possíveis alteraçbes neuroquimicas causadas 

pela novidade. Grupos de animais foram expostos a caixa de 

esquiva, ao campo aberto, campo aberto com luz, ou treinados em 

esquiva inibitrria, Rssim , seria presumível que as alterações 

causadas pela novidade deveriam ser demonstradas em todos os 

grupos experimentais. Parte dos animais colocados no campo 

aberto com luz intermitente foi sacrificado 1 hora após a expo-

sição, pois, conforme demonstrado no Experimento 9, a exposição 

dos animais a esta situação comportamental 1 hora antes da ses-

são de teste em esquiva inibitória facilita a evocação desta 

tarefa.

Rs regiões cerebrais estudadas, hipotálamo, amígdala e 

hipocampo, foram escolhidas por receberem importante projeção 

opióide ( 116 ) e apresentarem evidências funcionais de ativi-

dade opióide < 101, 104, 105, 139 ).

8.2 No hipotálamo ( Tabela 25 ) houve aumento da relação

D0PRC/DR após o treino em esquiva e 1 hora após o campo aberto 

com luz. Não foi demonstrada outra alteração neuroquimica nesta 

estrutura. Este efeito pode ser interpretado como aumento do
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'turn-over' de DR por provável liberação do neurotransmissor 

( 44, 70, 110 ).

8.2.1 Dutros autores têm reportado alterações no metabolismo 

da DR apôs diferentes situações comportamentais. Há aumento da 

relação DOPRC/DR no córtex pré-frontal, no hipotálamo e no 

tronco cerebral após uma sessão de esquiva inibitória < 44, 45 ) 

Rpós 'stress' intenso, por choques ou imobilização, houve aumen-

to do 'turn-over' da DR em todo SNC ( 45 ). R reexposição de 

ratos a um ambiente onde haviam recebido choques previamente 

também causou aumento do 'turn-over' de DR no córtex 

pré-frontal < 72 ).

Estes resultados e outros revisados recentemente por 

Dunn ( 44 ) indicam que estas alterações no metabolismo da DR 

estão associadas ao 'stress' e não a situação de novidade < 44, 

45 ).

8.3 No hipocampo ( Tabela 24 ) houve diminuição da relação

5-HIRR/5-HT em todos os grupos experimentais, exceto nos animais 

expostos ao campo aberto. Já havia sido demonstrado diminuição 

dos niveis de 5-HIRR hipocampal em animais submetidos a 'stress' 

por choque ( 42 ) e aumento do 'turn-over' de 5-HT no tronco 

cerebral apôs a simples exposição a caixa de condicionamento 

( 72 ).

8.3.1 0 bloqueio da recaptação de 5-HT, o que poderia diminuir

o 'turn-over' deste neurotransmissor, facilita a evocação de 

tarefas de esquiva ( 151 ). Os neurônios serotonérgicos telen-

cefãlicos são moduladores da resposta de esquiva, atuando 

como inibidores ( 151 ) tanto sobre componentes associativos 

como não associativos desta tarefa.
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Os experimentos comentados indicam que o 'stress' é um 

dos fatores determinantes das alterações serotonérgicas. Logo, 

não causa surpresa que a simples exposição ao campo aberto não 

altere o balanço serotonérgico hipocampal, pois os niveis perifé 

ricos de adrenalina, medida clássica da situação de 'stress', 

não são alterados pela exposição ao campo aberto ( 59 )

8.4 Na amigdala ( Tabela 26 ) foi demonstrado aumento de NR 

após a exposição a caixa de esquiva e ao campo aberto com luz 

intermitente, sem alterações no metabolismo de DR e 5-HT. Uma 

vez que não foi possivel, por questões técnicas, medir os niveis 

de MHPG, estes resultados são de difícil interpretação.

B.4.1 Há muitos trabalhos demonstrando aumento da relação 

MHPB/NR apôs a exposição de animais a várias situações comporta- 

mentais, no hipotálamo, cérebro médio e telencéfalo < 27, 44, 

45, 58, 62, 63 ). Sendo este o sistema neuroquimico mais estu-

dado, tentou-se correlacionar o aumento da relação MHPG/NR ou a 

diminuição de NR com o desempenho de tarefas de esquiva ( 44,

62, 63 ). Porém, esta correlação não foi demonstrada até o

momento,

Em nenhum destes experimentos houve individualização da 

amigdala, logo, o resultado observado na Tabela 26 não pode ser 

refutado 'a priori'. Logicamente, outros experimentos são neces-

sários para confirmá-lo,

8.5 R seguir, vamos integrar os resultados obtidos nas três

estruturas pesquisadas. R exposição ao campo aberto não causou

alterações no metabolismo da DR, da 5-HT nem da NR. Esta situ-

ação comportamental não altera os niveis periféricos de adrenal-

ina ( 59 ) e, em conjunto, estes resultados indicam que ela não
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envolve 'stress' nem alerta. Isto a diferencia de todas as 

outras situações comportamentais utilizadas para a medida de 

aquisição de respostas, e poderia explicar sua ineficácia em 

facilitar a evocação da esquiva inibitória < Experimento 8 ).

8.5.1 Os animais treinados em esquiva inibitória e os sacrifi-

cados 1 hora apôs a exposição ao campo aberto com luz intermi-

tente apresentaram diminuição do 'turn-over' de 5-HT e aumento 

do 'turn-over' de DR. Conforme discutido anteriormente ( # 8.2.1 

e 8.3.1 >, estas alterações são devidas ao 'stress' envolvido 

nestas situações, além do que é dificil supor qualquer fator 

associativo no campo aberto com luz intermitente. 0 fato destas 

alterações estarem ainda presentes 1 hora após a exposição ao 

campo aberto com luz intermitente poderia explicar seu efeito 

facilitador sobre a evocação da esquiva inibitória ( Experimen-

tos 8 e 9 ). Estes dados sugerem que, além da ativação tardia de 

mecanismos B-adrenérgicos e colinérgicos evidenciada por métodos 

farmacológicos ( 95, Experimento 9 ), mecanismos dopaminérgicos 

hipotalâmicos e serotonérgicos hipocampais podem estar envolvi-

dos no efeito facilitador da evocação. Contudo, outros experi- 

mimentos são necessários para validar esta hipótese,

8.5.2 Tanto a exposição a caixa de esquiva como ao campo 

aberto com luz intermitente causaram diminuição do 'turn-over' 

hipocampal de 5-HT e aumento nos niveis de NR na amígdala. R

principio, estas alterações também podem ser explicadas pelo

'stress' e/ou alerta destas situações. Há evidências eletrofi-

siológicas de alerta apôs a exposição a luz intermitente < 197,

198 ), e evidências neuroquimicas de alteração no metabolismo de 

NR hipotalâmica apôs a exposição de camundongos a caixa de con-

dicionamento em esquiva ( 44 ). Parece haver recuperação rápida
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do metabolismo de NR, pois 1 hora apôs a exposição a luz inter-

mitente os niveis desta catecolamina já se encontram em niveis

normais < Tabela 26 ).

8.6 Não é objetivo desta tese discutir ou relacionar exaus-

tivamente a literatura referente ao envolvimento das aminas 

biogênicas no 'stress' e no aprendizado ( para revisão ver 44 ).

Pretendíamos apenas evidenciar a existência, em alguma(s ) das 

estruturas estudadas, de alterações no metabolismo das aminas 

biogênicas que fossem comuns a todas as situações experimentais. 

Como isso não foi demonstrado, concluímos que não há outro cor-

relato demonstrado para a novidade além da diminuição do con-

teúdo hipotalàmico de B-endorfina ( XIV ).
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CONCLUSÕES

a. R tarefa de esquiva utilizada neste e em outros tra-

balhos envolve inibição ativa do comportamento natural e deve 

ser denominada esquiva inibitória.

b. Diversos mecanismos estão envolvidos na evocação da 

tarefa de esquiva inibitória. R evocação imediata é dependente 

da integridade da via do fórnix. R evocação 3 horas após o 

treino pode ser facilitada pela administração pós-treino de RCTH 

e adrenalina. R evocação 6 horas apôs o treino jà apresenta 

dependência de estado a B-endorfina.

c. R amnésia induzida pelo ECS pós-treino é expressão da 

dependência de estado induzida pela liberação de B-endorfina. 0 

efeito do ECS incide sobre a disponibilidade de evocação das 

tarefas testadas, e não, sobre o armazenamento da memória das 

mesmas,

d. R ativação do sistema B-endorfinico cerebral, medida 

pela diminuição do conteúdo hipotalámico da imunorreatividade 

tipo B-endorfina é observada após a aquisição de tarefas simul-

tâneas ( habituação ao campo aberto e tarefa de 'water-finding' ) 

ou tarefas consecutivas ( habituação e esquiva inibitória, com 

2 horas de intervalo ), é semelhante a observada apôs a aquisi-

ção de tarefas isoladas

e. No modelo de aprendizados consecutivos, foi eviden-

ciada a interferência da aquisição de uma tarefa ( habituação ) 

sobre a evocação de outra adquirida previamente ( esquiva inibi-

tória ). Ds mecanismos envolvidos não foram determinados.

f. No modelo de aprendizados simultâneos, apenas a evo-

cação da tarefa de habituação foi modulada pelo sistema B-endor-



finico. fl evocação da tarefa de 'water-finding' foi insensível 

aos tratamentos utilizados.

g. fl exposição ao campo aberto com luz intermitente 

< experiência nova com característica alertante ) 1 hora antes 

do teste facilitou a evocação da tarefa de esquiva inibitória 

previamente adquirida. Este efeito depende da ativação seqüen-

cial dos sistemas B-endorfinico, B-adrenérgico e colinérgico 

centrai s .

h. R exposição a situações de novidade elicita uma 

resposta antinociceptiva de caráter opiôide, que se expressa 10 

segundos após a experiência e dura entre 10 e 30 minutos.

i. R resposta antinociceptiva elicitada pela novidade 

não é afetada pela presença de estímulos estressantes no 

ambiente novo. Porém, a expressão desta resposta pode ser 

bloqueada se alguns estímulos estressantes são apresentados após 

a situação de novidade.

j. Não há alteração neuroquimica característica da novi-

dade nos núcleos estudados. Houve aumento do 'turn-over' de 

dopamina no hipotàlamo após o treino em esquiva e 1 hora após a 

exposição ao campo aberto com luz intermitente ; diminuição do 

'turn-over' de serotonina no hipocampo após o treino em esquiva, 

exposição a caixa de esquiva e 6 minutos e 1 hora após a exposi-

ção ao campo aberto com luz intermitente; e aumento dos niveis 

de noradrenalina na amigdala apôs a exposição a caixa de esquiva 

e a exposição ao campo aberto com luz intermitente.
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na quase impossibilidade de definir a duração do período 
pós-treino e talvez do periodo pré-teste.

□s postulados apresentados criticam alguns dos fundamen-
tos da teoria da consolidação da memória. Pelo menos, sugerem a 
existência de fenômenos não previsíveis a partir daquela e a re- 
interpretação de outros fenômenos. Uma reformulação conceituai é 
conseqüência lógica.

Não é objetivo desta tese desenvolver este trabalho con-
ceituai, jà iniciado em outra publicação ( XIII ).
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