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Resumo Geral  

O enriquecimento ambiental pode ser considerado uma condição que 
proporciona aumento da estimulação sensorial, cognitiva e motora, que 
levaria, a curto e longo prazos, a mudanças comportamentais importantes. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da exposição ao enriquecimento 
ambiental (1) na ansiedade e memória aversiva, ambos no labirinto em cruz 
elevado, (2) na memória operacional espacial no labirinto aquático de Morris, 
e (3) na neurogênese hipocampal, em ratos. Os animais foram expostos ao 
enriquecimento ambiental a partir do desmame (22 dias), onde 
permaneceram até o último dia de teste (17º mês). Nesse período, foram 
submetidos ao Labirinto em Cruz Elevado (LCE) no 3º e 15º mês, e ao Labirinto 
Aquático de Morris (LAM) no 9º e 16º mês. Uma semana antes da exposição ao 
labirinto aquático, receberam uma injeção intraperitonal de 
bromodeoxyuridina (BrdU).  Vinte e quatro horas e trinta dias após essa 
injeção grupos independentes de animais foram sacrificados e seus encéfalos 
processados imunohistoquímicamente para revelar o BrdU. O enriquecimento 
ambiental produziu um efeito ansiolítico em animais jovens, mas não nos 
idosos. A memória aversiva de animais jovens e idosos não se alterou. No 
labirinto aquático, enquanto os animais expostos ao ambiente enriquecido por 
9 meses apresentaram uma estratégia mais eficiente de busca em relação aos 
respectivos controles, os animais expostos ao ambiente enriquecido por 15 
meses apresentaram mais flexibilidade para se adaptar as novas situações; no 
entanto, o enriquecimento ambiental parece não alterar diretamente o 
desempenho na memória operacional espacial. Em relação a neurogênese 
hipocampal, o enriquecimento foi capaz de aumentar cerca de 2 vezes o 
número de novas células; no entanto, a exposição ao labirinto aquático foi 
capaz de aumentar a taxa de sobrevivência de novos neurônios.  
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Abstract   

Environmental enrichment in laboratory animals is a housing condition that 
provides enhanced sensorial, motor and social stimulation as compared to 
maintenance in standard laboratory cages. It has been claimed that this kind 
of stimulation improves cognition. The aim of this study was to investigate the 
effects of exposure to environmental enrichment on anxiety and aversive 
memory in the elevated plus maze, spatial working memory in the Morris' 
water maze, and hippocampal neurogenesis. The animals were subjected to 
environmental enrichment from weaning (22 days) up to the last test (17 
months). During this period, they were tested in the 3rd and 15th months of 
life in the elevated plus maze, and in the 9th and 16th months of life in the 
Morris' water maze. A week before exposure to the water maze, the animals 
received an intraperitoneal injection of BrdU. Twenty-four hours and 30 days 
after the injection independent groups of animals were sacrificed for 
performing immunohistochemistry. Exposure to the enriched environment 
rendered young animals, but not elderly, less anxious. In addition, the 
aversive memory of both groups remained unchanged along aging. In the 
Morris' water maze, animals exposed to the enriched environment showed a 
more effective searching strategy to find the hidden platform on the first trial 
than the controls, when tested at 9 months. In addition, the flexibility to deal 
with novel situations at 15 months was greater for animals exposed to the 
enriched environment. Even though, exposure to the enriched environment 
did not alter performance of spatial working memory. Environmental 
enrichment doubled hippocampal neurogenesis, and the survival of the new 
neurons was greater when the subjects were exposed to the Morris' water 
maze task. 
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1. Introdução Geral  

1.1. Enriquecimento ambiental 

No decorrer da vida, passamos por uma série de alterações físicas e 

cognitivas decorrentes do ambiente no qual estamos inseridos. Somos 

expostos a uma série de experiências novas e desafiadoras, em um ambiente 

que se encontra em constante mudança. Por trás de tudo isso, encontram-se 

mecanismos biológicos que são capazes de alterar tanto a estrutura, quanto a 

função do encéfalo, contribuindo para a individualidade de cada ser.    

O enriquecimento ambiental corresponde a uma condição que 

proporciona aumento da estimulação sensorial, cognitiva e motora em relação 

a uma condição padrão, no caso de animais de laboratório, as caixas padrão 

(NITHIANANTHARAJAH & HANNAN, 2006). A combinação desses estímulos 

proporcionada pelo enriquecimento, que podem ser inanimados e/ou sociais, 

seria a responsável pelos efeitos benéficos observados após exposição a esse 

tipo de ambiente (VAN PRAAG et al.,2000).  

A ideia de que experiências poderiam alterar, de alguma forma, o 

cérebro, já existe desde o início do século XIX. Spurzheim comparou o cérebro 

aos músculos; como estes aumentam seu tamanho em função do exercício, 

aquele também poderia aumentar em função de alguma atividade (SPURZHEIM, 

1815 apud DIAMOND, 2001). Charles Darwin, em 1874, mostrou que cérebros de 

coelhos selvagens eram maiores do que os de coelhos domesticados (Darwin, 

1874 apud Diamond, 2001 & Mohammed et al.,2002). Ramon y Cajal (1895, 
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apud Bennet, 1964) também especulou que o “exercício cerebral”, 

diferentemente do muscular que, segundo ele levaria a multiplicação das 

células musculares, geraria uma espécie de expansão neuronal e 

consequentemente um aumento de conexões entre os córtices (apud Bennet 

et al.,1964).  

Donald Hebb, em 1947, foi o primeiro a demonstrar que o 

enriquecimento durante o desenvolvimento era capaz de melhorar o 

desempenho de ratos adultos em uma tarefa cognitiva. Hebb levou para sua 

própria casa um grupo de ratos de laboratório para serem tratados como 

“animais de estimação”, isto é, tinham um ambiente amplo para poderem 

explorar, enquanto que outro grupo de ratos foi mantido nas gaiolas de 

laboratório. Quando Hebb testou ambos os grupos em tarefas de labirinto, 

percebeu que os ratos criados em sua casa tinham um desempenho melhor 

que os animais criados em laboratório, sugerindo que o enriquecimento no 

inicio do desenvolvimento traria benefícios que se prolongariam até a 

maturidade (HEBB, 1949, BROWN & MILNER, 2003). Em relação à parte anatômica, 

o primeiro relato de que um ambiente rico em estímulos poderia alterar 

estruturas neurais foi o de Rosenzwieg e colaboradores (1962), no início da 

década de 60. Eles mantiveram os roedores em caixas maiores que as 

convencionais e incluíram uma série de estímulos sensoriais. Como resultado, 

encontraram que os encéfalos eram mais pesados que os de animais mantidos 

em gaiolas padrão, sugerindo uma mudança anatômica no encéfalo 

(ROSENZWIEG et al.,1962).  
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A partir dessa descoberta, uma série de estudos foi realizada para 

entender melhor essas mudanças, principalmente no neocortex e no 

hipocampo (ECKERT & ABRAHAM, 2012). Atualmente, sabe-se que o 

enriquecimento ambiental aumenta a densidade da árvore dendrítica e dos 

botões dendríticos (JOHANSSON & BELICHENKO, 2002), muito provavelmente 

através da indução da liberação de neurotrofinas (MOHAMMED et al.,2002). O 

fator neurotrófico derivado do cérebro (BNDF), uma neurotrofina encontrada 

em altos níveis em animais expostos a ambientes enriquecidos, parece ter 

papel crítico tanto na fase do desenvolvimento cerebral quanto na fase 

adulta, promovendo a regeneração e a sobrevivência neuronal.  Outras 

neurotrofinas importantes também são encontradas em altos níveis no 

cérebro, como a neurotrofina 3 (NT-3) e o fator neurotrófico derivado da glia 

(GDNF), responsáveis respectivamente, pelo crescimento e sobrevivência 

neuronal (OLSON et al.,2006).  

1.1.1. Enriquecimento ambiental e a Formação Hipocampal   

A formação hipocampal é uma estrutura localizada no lobo 

temporal medial, composta pelo hipocampo propriamente dito, dividido em 

três regiões CA1, CA2, CA3 (referente a corno de Amon) e pelo giro denteado 

(DG) (O’KEEFE & NADEL, 1978). A formação hipocampal parece não funcionar 

como uma estrutura única, podendo ser dividida entre região dorsal e ventral. 

Esta última conecta-se com amígdala e hipotálamo, enquanto aquela recebe e 

envia projeções principalmente das áreas sensoriais e associativas do córtex 

(ver Figura 1). Essas diferenças hodológicas são responsáveis pelo 
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engajamento hipocampal em diferentes funções cognitivas (ECKERT & ABRAHAM, 

2012). É bem conhecida a função do hipocampo dorsal nos processos 

envolvendo memória espacial, assim como a participação do hipocampo 

ventral na ansiedade (MOSER & MOSER, 1998; BARNNERMAN et al.,2004; FANSELOW & 

DONG, 2010).  

 
 
Figura 1: Representação esquemática das diferenças hodológicas entre o hipocampo 
dorsal e ventral do encéfalo de ratos. A porção dorsal recebe informações das áreas 
sensoriais e associativas via córtex entorrinal e se projeta para essas áreas. A porção 
ventral do hipocampo se comunica com amígdala e hipotálamo também via córtex 

entorrinal (adaptada de TANNENHOLZ et al.,2014). 
 

 

O fato de encontrar-se numa posição anatômica estratégica, além 

de exibir conexões recíprocas com áreas sensoriais polimodais e olfatórias, 

facilita a influencia do enriquecimento ambiental sobre o hipocampo. Em 

outras palavras, a exposição a uma série de estímulos de diferentes 

modalidades ativa regiões encefálicas (Figura 2), inclusive a formação 

hipocampal. Além disso, o reposicionamento frequente de objetos no 

ambiente contribui para um aumento da plasticidade hipocampal 

(NITHIANANTHARAJAH & HANNAN, 2006).  

Ventral 
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Esse ambiente dinâmico e o aumento de entrada de estímulos 

sensorio-motores, estimulam a plasticidade hipocampal caracterizada pelo 

aumento da arborização dendrítica e alteração na quantidade e tamanho das 

sinapses hipocampais (ECKERT & ABRAHAM, 2012).  Além disso, o enriquecimento 

ambiental estimula também o aumento da neurogênese hipocampal (NILSSON 

et al.,1999; VAN PRAAG et al.,2000; KEMPERMANN et al.,2002; BRUEL-JUNGERMAN et 

al.,2005; Simpson et al.,2011). Considerando que cerca de 60% das novas 

células morrem antes de se tornarem maduras (ABROUS et al.,2005), um 

ambiente desafiador, que proporcione novas experiências, pode aumentar 

essa taxa de sobrevivência das novas células geradas (FABEL et al.,2009; RIZZI 

et al.,2011). É possível, talvez, que esse efeito de maior sobrevivência seja 

decorrente da estimulação por fatores de crescimento (YOUNG et al.,1999).  A 

exposição ao enriquecimento ambiental é capaz de estimular a produção de 

diversos fatores tróficos como BDNF, que promove regeneração e 

sobrevivência celular, GDNF que aumenta a proliferação e diferenciação 

celular (OLSON et al.,2006; VAN PRAAG, et al.,2000), e NGF que é um fator de 

crescimento neuronal (YOUNG et al.,1999).  

 



8 
 

 

Figura 2: Representação esquemática do enriquecimento ambiental e ativação 
nervosa decorrente da utilização de estímulos de diferentes modalidades, entre 
elas, regiões visual e somatossensorial, regiões motoras e regiões envolvidas em 
processos cognitivos, e.g., hipocampo envolvido no mapeamento espacial (adaptada 
de Nithianantharajah and Hannan, 2006). 

 

Estudos envolvendo enriquecimento ambiental mostram que 8-12 

semanas de estimulação proporcionam melhor desempenho em tarefas 

dependentes do hipocampo (e.g., WILLIAMS et al.,2001; LEGGIO et al.,2005; 

ECKERT et al.,2010).   

1.1.2. Enriquecimento ambiental, ansiedade e memória 

Ansiedade pode ser definida como uma resposta desencadeada por 

possível ameaça a homeostase do organismo (SALUM et al.,2000; BELZUNG & 

GRIEBEL, 2001). Segundo Blanchard & Blanchard (1998), a ansiedade está 

relacionada à avaliação de risco. Mudanças no ambiente, ou situações de 

perigo incerto, desencadeiam comportamentos de avaliação de risco que, com 

a passagem do tempo, quando não existe ameaça real, levam o animal a 

exibir comportamento exploratório direcionada à mudança ou novidade. 

Assim, a ansiedade gera um conflito entre aproximação e evitação.   

Cognitivo 

Somatossensorial 
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A memória pode ser definida como a alteração do comportamento 

em decorrência de experiências anteriores (XAVIER, 1993). Assim, experiências 

que demandam processamento de informação podem alterar a estrutura do 

sistema nervoso central e, por conseguinte, alterações nas respostas 

comportamentais.  

No labirinto aquático de Morris, o animal é colocado numa piscina e 

deve encontrar uma plataforma submersa de escape guiando-se apenas por 

pistas distais; a memória é mensurada por meio da diminuição do tempo e do 

percurso para encontrar a plataforma ao longo das tentativas. Estudos que 

compararam o desempenho de animais criados em ambiente enriquecido e em 

caixas convencionais descrevem que os  primeiros apresentam menor trajeto e 

menor tempo para encontrar a plataforma em relação aos últimos, sugerindo 

uma função mnemônica superior após a exposição ao ambiente enriquecido 

(NILSSON et al.,1999, WILLIAMS et al.,2001; MESHI et al, 2006, ECKERT et 

al.,2010). Já no labirinto radial de 8 braços, em que a memória é avaliada 

através da diminuição do número de entradas nos braços já visitados ao longo 

da tentativa, Leggio e coloboradores (2005) encontraram que os animais do 

grupo controle cometiam mais erros em relação aos animais criados em 

ambiente enriquecido.    

Em tarefa de reconhecimento de objetos, na qual dois objetos são 

apresentados em uma tentativa, e posteriormente um novo objeto é 

introduzido no local de um dos objetos antigos, deduz-se que há memória 

sobre os objetos antigos pois os animais dedicam mais atividade exploratória 

ao objeto novo. Nesse tipo de tarefa, animais expostos ao ambiente 
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enriquecido passam mais tempo explorando o objeto novo, enquanto os 

animais do controle exploraram os objetos (novo e antigo) igualmente (LEGER 

et al.,2012).  

A exposição a ambiente enriquecido, além de favorecer os 

processos de memória, parece exercer também um efeito ansiolítico. O 

labirinto em cruz elevado vem sendo amplamente empregado para avaliação 

da ansiedade. O aparelho inclui braços "fechados", i.e., em que o animal fica 

pouco exposto a ambiente aberto, e braços "abertos", em que além da 

exposição ao ambiente, há uma altura de 50 cm do piso. Assim, a exposição e 

esse labirinto induz comportamento exploratório pela novidade do ambiente e 

também comportamentos aversivos, por se tratar de uma situação que 

envolve ambientes abertos e altura. O tempo de permanência e frequência de 

entradas nos braços abertos (aversivos) e fechados (protegidos) permitem 

gerar indicadores dos níveis de ansiedade (para mais detalhes, ver item 5). 

Baldini e colaboradores (2013) mostraram que animais criados em ambiente 

enriquecido desde o nascimento e submetidos ao labirinto em cruz elevado 

com 2 meses de idade eram menos ansiosos (permaneciam mais tempo nos 

braços abertos) do que animais que permaneceram na gaiola padrão durante o 

mesmo período. Outro estudo expos os animais ao enriquecimento ambiental 

a partir da 4ª semana até 16ª semana de vida. Na 21ª semana os animais 

passaram pelo labirinto em cruz elevado, e mais uma vez, os animais expostos 

ao ambiente enriquecido mostraram-se menos ansiosos que os controles, uma 

vez que a percentagem de entradas nos braços abertos era maior que em 

relação aos controles (PEÑA et al.,2009).  
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Embora a grande maioria dos estudos envolvam animais jovens 

adultos, os efeitos benéficos do enriquecimento ambiental também ocorrem 

ao longo do envelhecimento, inclusive em animais com idade avançada.  

1.2. Envelhecimento  

O envelhecimento, fisiologicamente, provoca uma série de 

prejuízos celulares em todos os sistemas orgânicos e, o sistema nervoso 

central parece ser o mais afetado por essas mudanças, levando a um prejuízo 

nas funções motoras, sensoriais e cognitivas ao longo do tempo (MATTISON et 

al.,2006).  

Essas alterações podem ser explicadas, em parte, pelas alterações 

nas propriedades dos neurônios. Em relação a morfologia, acreditava-se que o 

envelhecimento diminuía o número de espinhas dendríticas e brotamentos 

dendríticos no hipocampo. Entretanto, não foi encontrada redução dessas 

estruturas nas células hipocampais, e sim em determinadas camadas do córtex 

pré-frontal (BURKE & BARNES, 2006).  

Propriedades elétricas básicas da membrana celular, como 

potencial de repouso, resistência, amplitude do potencial de ação e limiar de 

disparo permanecem constantes durante a vida (BILLARD et al.,2006; BURKE & 

BARNES, 2006). No entanto, a excitabilidade neuronal está altamente 

prejudicada durante o envelhecimento, muito provavelmente pelo excesso de 

cálcio e a depleção de magnésio, o que dificultaria a transmissão de 

informação na rede hipocampal (BILLARD et al.,2006). No processo de 

envelhecimento ocorre uma diminuição da neurogênese independentemente 
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da espécie (KUHN et al.,1996; SIWAK-TAPP et al.,2008; MORGENSTERN et al.,2008; 

AIZAWA et al.,2009; JINNO 2011). Estudos envolvendo animais jovens, de meia 

idade (aprox. 10 meses) e idosos (aprox. 20 meses) mostram um declínio 

acentuado da neurogênese durante a meia idade, seguido de um declínio mais 

moderado nos idosos  (KUHN et al.,1996; JINNO 2011). 

A razão pela qual ocorre esse declínio dependente da idade na 

neurogênese permanece desconhecida. Alguns autores apontam que a redução 

pode ser devida a supressão da proliferação das células progenitoras (KUHN et 

al.,1996; LAZAROV et al.,2010), ou ainda pela falta de suporte trófico e déficits 

no nicho neurogênico (LAZAROV et al.,2010).  

O envelhecimento altera a capacidade cognitiva de animais de meia 

idade e idosos, quando comparados a animais jovens. Em tarefa de memória 

de referência no labirinto aquático de Morris, estudos mostraram que o 

prejuizo no desempenho é diretamente proporcional ao avanço da idade, isto 

é, animais idosos (22-24 meses) tem pior desempenho em relação aos animais 

de meia idade (10-12 meses) que por sua vez, são piores que os jovens (4 

meses) (LINDNER et al.,1992, FRICK et al.,2005, e BIZON et al.,2009). Em relação 

a memória operacional espacial, os resultados encontrados foram distintos. 

Enquanto Lindner e colaboradores (1992) encontraram uma tendência ao 

prejuizo da memória operacional em animais de meia idade e idosos, Frick e 

colaboradores (1995) mostraram que só existe prejuizo em animais idosos (24 

meses). Já Bizon e colaboradores (2009) encontraram que o intervalo entre as 

tentativas é um fator determinante no desempenho dos animais, isto é, a 

memória operacional foi mantida em todos os grupos  durante o intervalo de 
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30 minutos; no entanto, quando o intervalo passou para 2 horas, animais 

idosos tiveram seu desempenho prejudicado, enquanto que os animais de 

meia idade só apresentaram prejuízo no intervalo de 6 horas.  

Animais idosos também apresentam desempenho prejudicado em 

relação aos jovens em uma tarefa de reconhecimento de objeto, em que dois  

objetos são apresentados em uma sessão, e em uma segunda sessão, um 

desses objetos é posicionado em local novo. O esperado seria que os animais 

explorassem mais o objeto posicionado no local novo; no entanto, idosos 

exploram igualmente ambos os objetos, indicando um prejuizo na memória 

espacial (WIMMER et al.,2012). Contudo, quando a tarefa não envolve a 

mudança espacial de um objeto, e sim a introdução de um objeto novo, o 

desempenho dos idosos é semelhante ao dos jovens (MASSBERG et al.,2012; 

WIESCHOLLECK et al.,2014).  

Tarefas envolvendo memória espacial, como a versão de memória 

operacional e de referência do labirinto aquático de Morris, assim como o 

reposicionamento de objetos estão intimamente ligadas ao desempenho da 

função hipocampal (XAVIER et al.,1999, D’HOOGE & DEYN, 2001), enquanto que 

tarefas de reconhecimento de objetos, sem mudança espacial, parecem não 

ser dependentes do funcionamento do hipocampo  (BROADBEND et al.,2004). 

Assim, considerando que o desempenho apresenta-se prejudicado nas tarefas 

espaciais e intacto nas tarefas de reconhecimento de objetos, pode-se inferir 

que parte do prejuizo cognitivo presente no envelhecimento deve-se 

principalmente, ao funcionamento comprometido do hipocampo, e ainda, que 

manobras que visam diminuir os impactos do envelhecimento na função 
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hipocampal podem ser consideradas determinantes para um melhor 

desempenho.  

1.2.1. Envelhecimento e Enriquecimento ambiental  

Ratos idosos expostos ao enriquecimento ambiental apresentam 

melhor desempenho cognitivo quando comparados aos controles. Esse efeito 

parece acontecer mesmo quando o período de enriquecimento é 

relativamente curto e seu início ocorre na meia idade (FRICK et al.,2003).  

Ainda que exista uma escassez de estudos que investigaram os 

efeitos prolongados do enriquecimento ambiental iniciado na infância, os 

resultados envolvendo observações comportamentais sugerem efeitos 

positivos. Leal-Galicia e colaboradores (2008) mostraram que 18 meses de 

enriquecimento ambiental melhora o desempenho em memória de 

reconhecimento em ratos machos Wistar em relação aos controles não 

expostos. Kobayash e colaboradores (2002) mostraram que a exposição ao 

enriquecimento ambiental por 15 ou 25 meses permitiu que ratos Fisher 

machos tivessem um desempenho melhor no labirinto de William-Hebb em 

relação aos seus respectivos controles. Harati e colaboradores (2011) também 

descreveram o mesmo efeito benéfico do enriquecimento (12 e 24 meses) em 

ratas Long-Evans em um teste envolvendo memória de referência espacial.    

Apesar dos estudos mostrarem que a longa exposição ao 

enriquecimento ambiental melhora o desempenho em tarefas de memória de 

referência e reconhecimento de objetos, nenhum estudo investigou os efeitos 

da exposição prolongada ao enriquecimento ambiental na memória 
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operacional.  Sabe-se que a memória operacional espacial é a função 

cognitiva mais prejudicada pelo processo de envelhecimento (BADDELEY, 1998), 

e que seu bom funcionamento está intimamente ligado à integridade do giro 

denteado (XAVIER et al.,1999), uma região cerebral onde comprovadamente 

ocorre neurogênese adulta, cuja taxa pode ser aumentada pela exposição ao 

enriquecimento ambiental, mesmo durante o envelhecimento.  

É bem estabelecido que o exercicio físico, exposição ao 

enriquecimento ambiental e aprendizado aumentam as taxas de neurogênese 

em ratos jovens (GOULD et al.,1999; SHORS et al.,2001; TASHIRO et al.,2007; 

DUPRET et al.,2008) e em ratos idosos (MORA et al.,2007; KRONENBERG et 

al.,2006). Kempermann e colaboradores (1998) expuseram animais de meia 

idade e idosos ao enriquecimento ambiental por 28 dias e observaram um 

aumento da taxa de neurogênese nesses animais. Em um estudo posterior, 

camundongos fêmeas com 10 meses foram expostas ao enriquecimento 

ambiental por mais 10 meses, e observaram um aumento de 5 vezes na 

quantidade neurônios novos em relação aos controles (KEMPERMANN et 

al.,2002). Esses estudos mostram que mesmo quando iniciado em fase tardia, 

o enriquecimento a curto e longo prazos mantêm efeitos positivos nas taxas 

de neurogênese. Nessa linha de raciocínio, pode-se especular que animais 

expostos ao enriquecimento ambiental desde jovens até a meia idade podem 

apresentar resultados tão positivos na geração de novos neurônios quanto os 

expostos em idade já avançada.   
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2. Conclusões  

O enriquecimento ambiental:  
 

 Gerou efeito ansiolítico em animais testados aos 3 meses de idade 

 Influenciou o comportamento de avaliação de risco / tomada de 

decisão em animais jovens  

 Não alterou a memória aversiva em animais com 15 meses  

 Facilitou a adoção de uma estratégia eficiente para desempenhar uma 

tarefa envolvendo memória operacional  

 Proporcionou uma maior adaptabilidade as mudanças de ambiente  

 Não alterou o desempenho da memória operacional espacial  

 Aumentou cerca 1,8x o número de células geradas no giro denteado do 

hipocampo  

 Não alterou a taxa de sobrevivência das novas células. No entanto, a 

tarefa de labirinto aquático de Morris, alterou a porcentagem de células 

sobreviventes.   
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Resumo Geral  

O enriquecimento ambiental pode ser considerado uma condição que 
proporciona aumento da estimulação sensorial, cognitiva e motora, que 
levaria, a curto e longo prazos, a mudanças comportamentais importantes. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da exposição ao enriquecimento 
ambiental (1) na ansiedade e memória aversiva, ambos no labirinto em cruz 
elevado, (2) na memória operacional espacial no labirinto aquático de Morris, 
e (3) na neurogênese hipocampal, em ratos. Os animais foram expostos ao 
enriquecimento ambiental a partir do desmame (22 dias), onde 
permaneceram até o último dia de teste (17º mês). Nesse período, foram 
submetidos ao Labirinto em Cruz Elevado (LCE) no 3º e 15º mês, e ao Labirinto 
Aquático de Morris (LAM) no 9º e 16º mês. Uma semana antes da exposição ao 
labirinto aquático, receberam uma injeção intraperitonal de 
bromodeoxyuridina (BrdU).  Vinte e quatro horas e trinta dias após essa 
injeção grupos independentes de animais foram sacrificados e seus encéfalos 
processados imunohistoquímicamente para revelar o BrdU. O enriquecimento 
ambiental produziu um efeito ansiolítico em animais jovens, mas não nos 
idosos. A memória aversiva de animais jovens e idosos não se alterou. No 
labirinto aquático, enquanto os animais expostos ao ambiente enriquecido por 
9 meses apresentaram uma estratégia mais eficiente de busca em relação aos 
respectivos controles, os animais expostos ao ambiente enriquecido por 15 
meses apresentaram mais flexibilidade para se adaptar as novas situações; no 
entanto, o enriquecimento ambiental parece não alterar diretamente o 
desempenho na memória operacional espacial. Em relação a neurogênese 
hipocampal, o enriquecimento foi capaz de aumentar cerca de 2 vezes o 
número de novas células; no entanto, a exposição ao labirinto aquático foi 
capaz de aumentar a taxa de sobrevivência de novos neurônios.  
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Abstract   

Environmental enrichment in laboratory animals is a housing condition that 
provides enhanced sensorial, motor and social stimulation as compared to 
maintenance in standard laboratory cages. It has been claimed that this kind 
of stimulation improves cognition. The aim of this study was to investigate the 
effects of exposure to environmental enrichment on anxiety and aversive 
memory in the elevated plus maze, spatial working memory in the Morris' 
water maze, and hippocampal neurogenesis. The animals were subjected to 
environmental enrichment from weaning (22 days) up to the last test (17 
months). During this period, they were tested in the 3rd and 15th months of 
life in the elevated plus maze, and in the 9th and 16th months of life in the 
Morris' water maze. A week before exposure to the water maze, the animals 
received an intraperitoneal injection of BrdU. Twenty-four hours and 30 days 
after the injection independent groups of animals were sacrificed for 
performing immunohistochemistry. Exposure to the enriched environment 
rendered young animals, but not elderly, less anxious. In addition, the 
aversive memory of both groups remained unchanged along aging. In the 
Morris' water maze, animals exposed to the enriched environment showed a 
more effective searching strategy to find the hidden platform on the first trial 
than the controls, when tested at 9 months. In addition, the flexibility to deal 
with novel situations at 15 months was greater for animals exposed to the 
enriched environment. Even though, exposure to the enriched environment 
did not alter performance of spatial working memory. Environmental 
enrichment doubled hippocampal neurogenesis, and the survival of the new 
neurons was greater when the subjects were exposed to the Morris' water 
maze task. 
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