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1. INTRODUÇÃO

Em 1945* Brazier e Finesinger descreveram modifica
ções características no EEG do homem, produzidas pela injeção 

intravenosa de barbituratos, o que alias se cornou uso comum,
como meio adicional para diagnósticos psiqui 

átricos (Brazier e Finesinger, 1945; Schnèider e 

19.56; Goldman 1959, 1962). Os barbituratos empregados inicial 

mente por Brazier foram os sais sódicos de amital, de tiopen— 

tal e de pentobarbital, em doses totais de 0.125 a 0.65g» num 

período de 4 min, e as alterações do EEG, similares para as 3 

drogas, se caracterizaram por: 12) atividade rápida ( 21 a 32 

cps) e voltagem alta ( 25 a- 100 micro—volts) para doses 

baixas; 

de 3 a 4 cps

por alguns anos,
Thomalske,

mais

22) lentificação da frequência até ondas tipo- delta 

para doses mais altas. As regiões frontais, is 

to é, as mais recentes filogeneticamente, foram as mais vulne^ 

ráveis a tais efeitos.

•»

neurofisiolóImportante passo foi dado na pesquisa 

gica e neurofarmacológica, com o surgimento dos métodos de a— 

plicação intracerebral de substâncias químicas sob 

técnicas, entre as quais sobressaem: 1) a perfusao 

bral, por meio da qual a substância (solução) é injetada

variadas

intrace-
em

determinada região, através de uma cânula, sendo o perfusato 

que banhou a região, recolhido por meio de outra cânula; 2) 

a microinfusão, que é ã injeção de mínimos volumes da substan 

cia em velocidade muito lenta (vários minutos ou horas); 3) a 

microinjeçao, onde a injeção é bem mais rápida; 4) a aplicaçao 

de microcristais da substância, também através de cânula espe 

ciai, ainda é outra técnica empregada. Deve-se dizer que cada 

uma delas tem suas vantagens e desvantagens, tais como velooi 

dade de difusão no tecido cerebral, área abrangida, pressão
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exercida etc. (Deéima e George., 1964; Tlyers, 1966; I.Tyers 

al. 1971; Delgado, 1966; Tíarczynski, 1967; Izquierdo e Izqui_ 

erdo, 1971; Kent, 1972). Por outro lado, uma vantagem 

às varias formas de aplicação intracebral de substâncias é a
mui

et

comum

sua especificidade de ação o que as toma preferiveis, 

tas vezes, à estimulação elétrica (Marczynski, 1967; Hull et 

al., 1967).
Utilizando uma técnica em que associava as cânulas 

para perfusão e um grupo de eletrodos para registro, num con 

junto único (chemitrodes) implantado no cérebro de macacos, 

Delgado e Kitáhata (1966) estudaram a ação da perfusão de fe. 
nobarbital, dibucaina e xilocaina sobre a atividade elétrica 

local em várias regiões do cerebro. Seus achados 

um aumento do limiar de crise e atividade elétrica local djs 

primida em certas regiões, e com prolongada duraçao: para o 

fenobarbital até 3 dias na amígdala e hipocampo— estruturas 

mais sensiveis - e para a dibucaina, de 12 a 30 dias, 

mesmas estruturas.

revelaram

nas

Empregando tiopental sob a forma de micro infusão., 

e usando também "chemitrodes", em estruturas prosencefálicas 

no macaco, Lico (1972) verificou patentes modificações de or 

dem simpático—parassímpaticas, isto é, com um carater acen 

tuadamente trofotrépico, levando a um quadro comportamental 
muito típico, caracterizado por profunda adinamia e pobreza 

de expressão emocional, ao qual denominou de "acinético-abú- 

lico", pela semelhança com aquele descrito por Elugel em pa 

cientes esquizofrénicos tratados com reserpina. As regiões 

nas quais o tiopental determinou positivamente tal compor 

tamento foram os gânglios basais, especificamente, o núcleo 

caudado, o putamen e o globo pallidum, e o fascículo prosen
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cefálico medial (PPM). A duração do efeito também foi longa e 

diretamente proporcional às doses do barbiturato; 4 dias para 

62.5 jig e 8 dias para 125 ;ag.
Ultimamente, em nosso laboratório, Coimbra (1973) ob 

teve, por microinjeção de tiopental no putamen e PPM de ratos, 

uma diminuição da atividade motora que persistiu até 4 horas, 

sendo contrabalançada com microinjeção de dopamina simultânea 

mente com o tiopental nas mesmas regiões.
Dos experimentos com administração 

de barbituratos (bem como, do anestésico dibucaina),. além das 

suas ações depressoras sobre a atividade neuronal ou motora, 

ressalta o fato de que a sua persistência ultrapassa, de mui. 

to, a duração não só da remoção como da própria metabolizaçao 

pelos tecidos. Sabe-se que o tiopental, por exemplo, injetado 

intravenosamente (em dose única) alcança o cerebro em 

de 30 segundos, iniciando sua ação farmacológica, que é 

pouca duração em virtude de sua remoção para os tecidos museu 

lares e depois gordurosos que se dá entre 15 e 30 minutos; —

intracerebral

cerca

de

torna—se então, inativo, embora sua degradaçao metabólica se 

ja bein mais demorada (10—15^/hora), (Sharpless, 1970). No ca 

so da mlcroinfúsão do tiopental naquelas estruturas, que pra
prolongadoticamente constituem os gânglios basais, além do 

período de ação, está a obtenção daquele comportamento aciné 

tico-abúlico, até então não descrito no macaco ou nao associa 

do aos gânglios basais, no caso do homem.
Para explicar o prolongado efeito da droga não tri 

butavel a efeitos nervosos uma suposição foi a de que a mesma 

poderia ocasiona-lo por mecanismos desconhecidos, como 

exemplo, desencadeando processos que atuassem sobre a 

na celular e se tornassem independentes da ação

por 

membra 

barbitúrica
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direita, talvez por modificação dos níveis hormonais do orgq. 

nismo.
Em relação ao efeito comportamental a autora propõe 

que os gânglios basais não estão adstritos apenas à coordena

ção motora, como tem sido, muitas vezes ainda,
literatura. í! notório que o estudo da patofisiologia 

síndromes hipercinéticos (coreia, atetose, balismo) e hipoci 

nético-rígido (Parkinsonismo), portanto alterações motoras, é 

relacionado a degenerações de estruturas associadas aos gân
glios basais, mais por um lado, não se dá muita atenção ao es» 

tudo do comportamento emocional ou intelectual dos pacientes 

e, por outro lado, são de dificil reprodutibilidade em 

mais de laboratório.

apresentados
dosna

ani-

Na realidade o citado trabalho de Lico viria compr£ 

var idéias que vem sendo ventiladas ha certo tempo por vários 

pesquisadores, através das quais se supÕe, além de 

ção motora, funções integradoras em nível bem mais complexo, 

aos gânglios basais. Partindo do principio da complexificaçao 

do sistema nervoso à medida que se avança na escala filogené^ 

tica, o mais viável, segundo a autora, será nao atribuir so
mente funções diretas ou simplistas a determinadas estruturas 

pois cada uma delas já é de constituição enormemente intrinca 

da e ricamente interligada a outras, de modo que há sempre u- 

ma maior probabilidade de funcionamento ou atuação holística 

e/ou finalística. Em especial, no caso dos gânglios basais,de^ 

vido a sua situação anatómica no prosencéfalo, das suas afe — 

rências e eferências, suas interconexões com o tálamo, outra 

intrincada e importante estrutura no SNC etc. Refere Grossman 

(1967), que apesar dos núcleos basais, fazerem parte do meca 

nismo de resposta do organismo, com relação à postura e coor

denação de movimentos, outros dados nos levam a admitir fun-

coordena
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ções mais complexas, pelo menos para o caudado e o 

Consistentes trabalhos de Rosvold e Delgado (1956) mostraram 

que lesões na cabeça do caudado, do mesmo modo que na porção 

medial do tálamo, determinaram queda da "performance" em tej3 

tes de simples - alternação, sugerindo os autores ser devido 

à interrupção do sistema caudado-tálano-cortical. É também in 

teressante referir que a indução de uma queda no desempenho - 

em testes de resposta retardada I semelhante à produzida por 

lesão no córtex órbito-frontal (Grossman, 1967). Sabe-se que 

estes 2 tipos de testes são de natureza mais complexa do que 

os de simples resposta de esquiva ou mesmo de discriminação - 

sensorial.

putamen.

Todos os dados levam à concordância de que, pelo me 

nos esta parte dos gânglios basais (caudado) tem funções com 

plexas no seu desempenho "normal".
Também dignos de nota são os estudos de Buchwald et 

al., desde 1961 até 1967» com estimulação elétrica inicialmen 

te (Buchwald et al. 1961, I, III e IV) e estimulação química 

(Eull, Buchwald e ling, 1967). A estimulação elétrica em ba^L 

xa frequência no caudado provocou atividade de fuso, rítmica, 

no córtex motor, bem como sono e comportamento de "parada"; a 

estimulação em alta frequência, por seu turno, levou a dessin 

cronização cortical do EEG e comportamento de alerta. Com a 

estimulação colinérgica (carbacol) do caudado esses autores - 

encontraram também 2 tipos de comportamento* doses menores do 

que 4 ;ug levaram à inibição de um comportamento aprendido (si 
milarraente à estimulação elétrica de baixa frequência), 

doses maiores que 4 >ig houve excitação e intensa "raiva". Os 

autores propuseram então 2 sistemas opostos para o caudado* 

um inibitório dos processos corticais, ativado a baixa 

quência ou baixas doses colinérgicas; o outro facilitatório,

Com

fre-
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estimulado por altas frequências ou altas doses colinérgicas. 

Como resultante, foi proposto por eles que os efeitos inibitó
rios seriam a função em situação "normal" do núcleo.

Aqui também deve-se falar em recentes trabalhos de

monstrando que mais da metade das descargas unitárias no puta 

men do rato são inibitórias e só 10# são excitatórias (De Long,
anterior,1973). 0 mesmo autor tinha concluido, em trabalho 

por uma função do striatum na iniciação de movimentos aprendi

dos (De Long 1972).
Apesar de se concordar em grande parte na atribuição 

de funções complexas aos gânglios basais, é util ter em mente, 
também, a influência na manutenção de uma esquiva aprendida, 

dado que lesão no caudado levou a facilitação da extinção da 

mesma, e dificuldade de reaquisição da resposta 

1959 ).

( Thompson,

Pinalmente vale a pena citar Segundo e Machne (1956) 

quando falam do conjunto de evidencias a respeito da interde-^ 

pendência neurofisiológica do complexo caudado-putamem (neoes- 

triado) e globo pallidum com várias outras regiões do SNC:

"as extensas e intimas conexões do corpo estriado com outras 
porções do SNC (córtex, tálámo^ subtálamo, hipotálamo) sugerem 
que uma "função motora" pode nao implicar simplesmente uma re 
gulação de movimentos discretos, mas incluir também a partici
pação na produção de ações complexas ou mesmo comportamentais".

funçõesDo exposto ficam, portanto, definidas duas 

principais e gerais para os gânglios basais: a de coordenação 

motora e a de atividade nas complexas funções adaptativas do

organismo.
Colocando de modo' esquemático, e naturalmente incom

pleto, os componentes dos gânglios basais, sua situação anatô
mica e suas conexões aferentes e eferentes ( Kennard, 
teremos o seguinte:

1944),

1) Componentes: núcleo caudado (C); Putamen

globo pallidum ( GP ); substância negra (SN);

(PU)
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núcleo subtalânico de Luys (IT3T): núcleo rubro (ITR).

2) Situaçao: incluido no prosencófalo,
cora o córtex cerebral e o sistema línbico.

0 núcleo caudado e o putámen constituem o neoestriado (neos- 

t ri atum). ITo rato estes 2 núòleos forman uma estrutura anat£ 

micamente única e compacta, sendo designado por complexo cau-

juntamente

dado-putamen - CPU (conforme De Groot, 1959)* Alguns autores

pallidum,designam todo o conjunto caudado-putamen e globo 

por estriado (Striatum). Ho decorrer deste trabalho é neste
sentido que se usará o termo Striatum. 0 CPU será chamado de 

complexo caudado-putamen ou neostriado, indiferentemente.
3) Conexões:

estudará oComo neste trabalho só se 

striatum (CPU', e GP), apenas serão descr£ 

tas as vias relacionadas a tais estrutu
ras. Ha figura 1 estão assinaldas as ou

tras ligações do GB. ( Kennard, 1944)• 

Na figura 2 está assinalada, em separa

do, a importante via nigro-estriatal (d£ 

paminergica), (conforme 

1971).

Ungerstedt ,

CPU:
Vias aferentes de: córtex cerebral, núcleo centro-mje 

diano do tálamo; vias somáticas e sensórias 

específicas; o putamen recebe aferências do 

caudado e da substância negra (feixe nigro-e_s 

triatal).
Vias eferentes para: globo pallidum; substância negra.

GP:
Vias aferentes de: córtex cerebral; CPU; núcleos
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j-ntralaminare3 do tálamo; substância negra; 

núcleo subtalâmico.
yias eferentes parai núcleos ventrais, anterior e 

centro-mediano do talámo; córtex 

núcleo subtalâmico; hipotálamo; 

negra; formação reticular; núcleos 

dos pares cranianos.
Num estudo do striatum é conveniente ter em conta a 

distribuição de monoaminas pois ele é riquissimo nesses neuro 

transmissores. Há variações nos achados de autor para autor e 

também de espécie para espécie (Kety, 1970). No rato, ( Broch 

Jr. e Marsden, 1972) dão as seguintes concentrações de nora- 

drehalina (NE), dopamina (DA) e serotomina ( 5 HT) no CHJ e 

GP (em jig/g peso úmido):

cerebral;

substância
motores

5HTNE DA
1.36
6.71

GP 0.40 

CPU 0.18
0.77

De.fato, depois dos trabalhos com histofluorescên

cia de Dahlstrõm e Puxe, para determinação da existência 

monoaminas, grande número de autores tem pesquisado este as
sunto e dois fatos são muito consistentes. 0 primeiro, é que 

o striatum contém a maior concentração de DA do cerébro (cer

ca de 80$ está alí); segundo, a via nigro-estriatal 
os corpos neuronais na substância negra, mas nesta a concen
tração de DA é baixa em relação a grande quantidade que se en 

contra nos sinaptosomas dentro do striatum (Puxe, 1965).
Partindo daqueles dados e suposições 

apresentados, bem como das referências que acabaram de ser 

expostas, esta pesquisa se propõe investigar as seguintes hi

póteses de trabalho: 12) se, ou até que ponto, a ação duradou 

ra do tiopental poderia ser explicada por um

de

contém

inicialmente

mecanismo
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PftLUOU
t ;A*xS*

Pig. 1 - Desenho esquemático dos gânglios "basais e 
(segundo Kennard, J. Neurophysiol., 1944)

suas conexoes.

dopamine

n accumbens
tub olfactorium>'~v-í

n caudatus'

n amygdaloid . 
centralis

rnedian 'V 
eminence

— Via dopaminérgica nigro-estriatal no rato (segundo TJ. 
Unger3tedt, Acta Physiol. Scand. 1971* supplementum 
367)

Pig. 2
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hormonal; 22) se, no rato, o tiopental injetado nas mesmas e£ 

truturas que determinaram o síndrome acinético-abálico no ma
caco, determinaria também alterações comportamentais que 

dessem ser atribuidas a funções mais complexas que simplesmen 

te as de coordenação motora.
Ora, há poucas décadas já estava clara e conhecida 

a açao do sistema nervoso sobre os processos hormonais, sen
do assunto tratado classicamente mesmo em livros-textos. A a- 

ção inversa, isto é, dos hormônios sobre o SNC somente há bem 

menos tempo começou a ser explorada e, de fato, hoje se pode 

dizer que existe bastante literatura a respeito, principalmen 

te relativa ao sistema hipotálamo-hipófise-adrenal. Vários - 

são os trabalhos que tratam da ação de hormônios hipofisários 

ou adrenais (adrenocorticais) sobre o sistema nervoso (Woodbu 

ry, 1958; De Wied 1966; Levine, 1971)# Especialmente em rela
ção à hidrocortisona aplicada diretamente no cérebro há os de 

Woodbury, Timiras e VernadaJkis, 1957; Covian, Lico e Antunes— 

Rodrigues, 1963; Chambers, Freedman e Sawyer, 1963; estes au- 

tóres demonstraram que aquela substância leva a um aumento — 

da excitabilidade cerebral espontânea ou evocada. Slusher, 

de e laufer,em 1965,também demonstraram que a injeção intra- 

cerebral de hidrocortisona em gatos provoca aumento da taxa 

de descargas unitárias neuronais espontâneas no diencéfalo e 

mesencéfalo; a microinfusão intracerebral deste hormônio pro

vocou também aumento de excitabilidade (Feldman, 1971).
Assim sendo, o presente trabalho foi desenvolvido a 

plicando-se tiopental, hidrocortisona e associação de tiopen

tal e hidrocortisona sob a forma de microinjeção no striatum 

de ratos e procurou-se investigar as possíveis alterações com 

portamentais sobre o aprendizado. Para isto foi empregada a

pu-
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técnica de condicionamento de uma resposta de esquiva e ava
liou-se o desempenho do animal em função do efeito das subs
tâncias injetadas. Apesar de a esquiva a um choque elétrico 

ser considerada uma tarefa simples e, como foi referido ante 

riormente, não haver senão poucas referencias à ação dos GB 

nessa situação (Thompson, 1959)» justificou-se o trabalho em 

vista de se pesquisar um assunto nao totalmente esclarecido 

e mesmo porque a situação de esquiva montada neste experimen 

to parecia comporta* certa complexidade, dado que só a meta
de dos ratos alcançavam a "performance" mínima (75de res
postas de esquiva à barra) e, mesmo assim,após 240 a 360 en
saios.
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2. MATERIAL E MÉTODO

Foram usados 11 ratos albinos, Wistar, machos, de 

peso entre 200 e 250 g, no momento dos testes. 8 desses ra
tos foram testados com injeção no CPU e 3 com injeção no GP.

Treinamento para aquisição de um desempenho estável.2.1

Foi realizado o treinamento dos animais para aqui
sição de um desempenho estável de, no minimo, 75Í° de respos
tas de esquiva, por 3 sessões consecutivas, critério este a- 

dotado para se considerar consolidado o aprendizado. Para is
horá -to cada animal foi submetido diariamente, e no mesmo 

rio, a uma situação de esquiva ativa sinalizada, constituida 

de uma sessão de 20 ensaios de estimulos condicionado-incon-
dicionado (EC-EI). Empregou-se um programador eletro-mecani- 

co LEHIGH VALLEY ELECTRONICS (LVE) (Fig 3) que permitia mon
tar o esquema de estímulos desejado, e manter em nível cons
tante, a corrente elétrica para o choque (estímulo incondi - 

cionado - EI); o ndmero de esquivas era registrado automati
camente. Conectada eletricamente ao programador estava a câ
mara de condicionamento, que media 20X20X25 cm, era obscure
cida interiormente e tinha um visor no teto para observação 

do animal pelo experimentador; pelo seu soalho, de barras mjc 

tálicas paralelas, era liberado o choque; o abaixamento 

uma alavanca interna determinava o desligamento do circuito 

pospondo ou interrompendo o choque (esquiva ou fuga respecti. 

vamente); um pouco acima da alavanca.uma lâmpada de 5^ apre
sentava o sinal luminoso (estimulo condicionado — EC).

Na situação de esquiva o sujeito experimental era

de
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colocado na câmara de condicionamento, (Fig 4) onde 

lhe apresentava o esquema de estimulação em cada um 

20 ensaios, constituido de 9 s de EC, associado nos últi
mos 5 s ao EI* A intensidade de corrente do choque era - 

constante "em 0*5 mA, C.A. 0 intervalo inter-ensaios 

fixo, durando 16 s; a duração total de uma sessão era, 

portanto, 500 s. A condição de esquiva era o aperto à bar 

ra nos primeiros 4 s de cada ensaio, o que determinava o 

desligamento do circuito, com o consequente encerramento 

do sinal luminoso e eliminação do choque relativo àquele 

ensaio» Com esta posposição do EI o animal ficava, portan 

to, com um período de prémio de, pelo menos, 25 s. 0 aper 

to à barra durante o choque (resposta de fuga), também - 

desligava o circuito, interrompendo ambos os estímulos. - 

Quando o animal, continuava pressionando a alavanca ou vol 
tava a pressiona-la no intervalo inter-ensaio era recolo
cado no centro da câmara. Aqueles que, após as 5 primei
ras sessões de treinamento não demonstravam, pelo 

20$ de esquivas eram eliminados do experimento. Os 

atingiam este nível, continuavam até atingirem o critério 

de consolidação exigido. Para isto foram necessárias 

12 a 18 sessões.

se
dos

era

menos
que

de

Implantação de cânulas-guia transcranianas2.2

0 rato era anestesiado com nembutal (40 mg/k de 

peso) por via intraperitoneal e colocado adequadamente no 

aparelho estereotáxico (David Kopf, para pequenos anima - 

is). A seguir era exposto o osso craneano por incisão lon 

gitudinal da pele e rebatimento bilateral; o periósteo -
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-Fig. ^ - Programador eletromecênico 
LEIÍIGH VÂ1LEY ELECTROITICS 
(LVE) e câmaras de esquiva

^S* 4 - Câmara de esquiva, com o teto a\>erto, 
para visão interna da mesma e do ani
mal. Ha situação experimental o teto 
era coterto, como na câmara ao lado.
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era removido por raspagem. Tomando-se como referência o 

tlas estereotáxico de De Groot, marcava-se, no osso, o ponto 

determinado para implantação da cânula-guia, e ali, se efe
tuava uma trepanação com o auxilio de uma Taro ca de dentista, 

com o cuidado de não lesar o cérebro. A cânula-guia era 

aço inoxidável, com 7 nua de comprimento, confeccionada a par 

tir de agulha de injeção hipodérmica de calibre 1, Pelo ori
fício trepanado, cujo diâmetro era igual ao diâmetro externo 

da cânula, esta era introduzida verticalmente, com o auxílio 

do aparelho estereotáxico e de tal maneira que apenas ultra
passasse a dura-mater. Assim, 6 mm da mesma ficavam acima do 

crânio. Este procedimento visava deixar a região a 

livre de possíveis alterações teciduais pela presença prolon 

gada de um objeto extranho.
As implantações que visavam a injeção no CPíJ foram 

unilaterais em 6 ratos e bilaterais em 2. As que visavam 

GP foram unilaterais, e somente em 3 animais.
A cânula era fixada ao osso, primeiramente com ci

mento de zinco oxifosfato e, após a secagem deste, com uma co 

bertura de acrílico autopolimerizável, formando um bloco úni 
co. Para melhor fixação do conjunto ancorava-se o mesmo 

um pequeno parafuso de bronze previamente implantado no crâ
nio, mas sem ultrapassar a tábua ossea (Fig 5)* Com a finali^ 

dade de evitar ou diminuir problemas de obstrução da cânula 

colocava-se um mandril de arame de aço dúctil, dobrado supe
riormente e penetrando ajustadamente no interior da 

até o seu limite inferior. Ao fim da operação aplicava-se - 

uma injeção intramuscular de benzetacil suspensão (40 000 U). 

Esta injeção ainda era aplicada, em dias alternados no períc) 

do pós-operatório (4 a 6 dias), e se necessário, durante

a-

de

estudar

o

em

mesma

o
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período de testes.

2.3 Retreino

Recuperados cirurgicamente, os ratos eram treina

dos novamente, na resma situaçao de esquiva do período de 

treinamento. Desde que respondessem ao nivel de desempenho 

mínimo de 75$ de esquivas, em duas sessões consecutivas, e- 

ram introduzidos na fase de testes.

2.4 Fase de testes

Era a fase da experiência em que os animais rece

biam a injeção intracerebral das drogas e logo depois, se 

submetiam novamente à situaçao de esquiva padronizada, is

to é, igual ao treino e retreino.

Foram injetadas 4 soluções:
1) Solução fisiológica pura
2) Solução de tiopental sódico a 2.5$ (Pentothal 

Sodium; Thiopental Sodium for injection, ABBOT)

3) Solução de hidrocortisona a 0.1$ (Flebocortid: 

Heraissuccinato sódico de hidrocortisona,RICHTER)

4) Associação das soluções de tiopental com hidro
cortisona a 5$ e 0.2$, respectivamente, a fim 

de injetar-se volume e dose iguais àquelas usa

das separad amente.
Utilizou-se, como diluente, em todos os casos, so

lução fisiológica. 0 volume injetado foi constante, de 1 mi-



- 17 -

erolitro (l;ul), portanto equivalente a 25 microgramas (25 

;ug) de tiopental e/ou 1 micrograma de hidrocortisona. 0 in
tervalo entre as injeções no mesmo animal e na mesma estrutu 

ra foi de 24 h e a sequencia: solução fisiológica, tiopental, 

associação tiopental/hidrocortisona e hidrocortisona pura. 

Esta última só foi testada em 5 animais (no CPU) e em 1 (no 

GP). Cada estrutura (CPU ou GP) foi injetada uma só vez por 

cada solução e na sequencia e intervalo acima mencionados.
Para a realização da injeção conectava-se uma se

ringa microlitro de Hamilton com uma agulha odontológica, a- 

través de um tubo de polietileno PE-10, de 30 cm de compri
mento e enchia-se o sistema com a solução desejada; a seguir 

retirava-se o mandril da cânula-guia, verificava-se a permea

bilidade da mesma e, com cuidadosa contenção manual do rato, 

introduzia-se a agulha odontológica dentro da cânula até a- 

tingir o plano horizontal predeterminado (Pig 6). Para o CPU 

as coordenadas previstas foram: vertical (V): 8.2; lateral 

(L): 2.0 ou 3.0; horizontal (H): 4- 2.0 ou + 0.5. Para o GP: 
vertical: 7.0; lateral: 3»0; horizontal: 0.0. (atlas de De 

Groot). Atingido o sítio em questão começava-se imediatamen
te a injetar a solução, com a duração de 2 min, procurando-se 

manter uma velocidade constante.
20 a 30 min previamente a cada sessão experimental 

se procedia a um preteste para verificar o desempenho do 

jeito pouco antes de receber a droga, o que levou a um expe

rimento pareado, sendo cada sujeito controle de si mesmo em 

relação à solução injetada.

su-

Os testes de esquiva foram levados a efeito duran-
solução:te os seguintes períodos após a administração da
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Fig. 5 - Hato com cânulas implantadas bilate
ralmente

Fig. 6 - Sistema montado para a microinje- 
ção intracerebral
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CPU
Para 3 animais; uma sessão — ( 0 a 500 s )

Para 5 animai3: tres sessões - ( 0 a 500 s )
( 600 a 1100 s )

( 1200 a 1700 s )

GP
Para 3 animais: uma sessão (0 - 500 s). Portanto - 

isto levou a que os 3 primeiros injetados no CPU e os 3 úni
cos injetados no GP se submetessem a apenas uma sessão (apr£ 

ximadamente 8 minutos) para cada teste, e os 5 restantes in
jetados no CPU se submetessem a 3 sessões consecutivas 

cada teste, separadas uma da outra por um período de 2 

intervalo que foi estabelecido entre as sessões. Estas 3 sej3 

sões, portanto, cobriam um período de 28 minutos.
Durante os pretestes e testes foi registrado o nú

mero de esquivas por sessão, o período de latencia da respos» 

ta de esquiva, è observado e anotado o comportamento motor - 

mais claramente manifesto, como possiveia déficits, movimen
tos rotatórios ou atitudes estereotipadas.

para
min,

sacrificadoAo fim do experimento, cada rato foi 

por anestesia de nembutal, perfundido o cérebro com solução 

fisiológica e formalina e após retirado o mesmo, fixado 

formalina a 10$. A determinação do traço da injeção intrace- 

rebral e do local injetado foi feita por observação 

através de corte do cérebro em secções de 25^ em 

de congelação. Para alguns cérebros foi feito tratamento h.ls 

tológico usando-se para coloração a técnica de Weigert modi

ficada por Eros Erhart, 1961 (Pigs 7, 8 e 9).
0 tratamento estatístico empregado neste trabalho

animais

em

direta

micrótomo

foi feito somente para a análse do desempenho dos
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que receberam injeção no CPU, por motivos que serão esclare

cidos na exposição dos resultados.
Tendo em vista tratar-se de um tipo de resposta 

comportamental "sim" ou "não" e o experimento ser 

utilizou-se o teste não-paramétrico "da soma dos postos" de 

Wilcoxon (Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test), ao ni- 

vel de significancia de 0.05, em forma bicaudal.

pareado,
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Pig. 7 - Traço da cânula (injeção) no CPU direi
to, em situação mais medial

Pig. 8 - Traço da cânula, de injeção no CPU es
querdo, em situação mais lateral e - 
profunda
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3. RESULTADOS

Efeitos da microinj eção no CPU3.1

3.1.1 Solução Fisiológica

Por motivo de se empregar solução fisiológica como 

diluente das substâncias experimentais, ela foi também inje
tada isoladamente com o objetivo de estudar-se possiveis 

feitos que pudessem interferir na ação daquelas substâncias, 

servindo portanto, também, como um teste-controle.
A tabela Ia mostra que após a injeção da solução 

fisiológica houve só discretas alterações no desempenho 

esquivas 3 animais, apresentaram algum decréscimo em relação 

aos controles preteste, sendo o de mais baixo índice, igual 
a 60$ (12 respostas em uma sessão). Nas 7 injeções restantes 

o nivel preteste foi mantido ou mesmo superado. Note—se tam

bém que tanto no preteste como sob a ação da solução fisiolj5 

gica vários animais tiveram taxa de resposta mais alta 

que o pre-requesito mínimo considerado estável ( 75$ 

respostas por sessão). As médias do grupo nas duas situações 

também foram maiores do que aquele mínimos 16.0 para o pre

teste e 15.4 para a solução fisiológica, (Fig 10). Finalmente 

verificou-se que não houve diferença estatisticamente signi

ficativa entre ambas as situações. Pode-se, portanto, dizer, 

que a solução fisiológica, quando injetada no CPU não provo

ca alteração no desempenho de uma esquiva ativa aprendida, - 

na situação experimental estudada.
0 período médio de latência, definido como a media 

das latências de cada resposta de esquiva de um animal

e-

da

do

ou 15

nos
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20 ensaios de uma sessão, apresentou grande variação, para 

os diferentes animais; isso, tanto no preteste como sob a a- 

ção da solução fisiológica, o que é mostrado na tabela 

Aliás, para a solução fisiológica a variabilidade foi maior, 

pois a amplitude vai de 0.0 s a 1.4 s, com médida geral 
grupo de 0.5 s. A amplitude de variação do preteste foi 

0.0 s a 0.9 s, com média geral de 0.4s.

Finalmente, não foram observadas alterações moto
ras ou movimentos estereotipados. Os efeitos da solução fi
siológica, só foram estudados durante os 8 primeiros minutos 

seguintes à injeção (uma sessão-teste).

Ib.

do
de

Efeitos do tiopental3.1.2

0 tiopental (25 ,Ug) provocou nitidos efeitos, pelo 

menos nos 8 minutos consecutivos à injeção, como pode 

visto na tabela Ia. Para 8 das injeções, (6 sujeitos, sendo 

2 com cânulas bilaterais), verifica-se um decréscimo substan 

ciai do desempenho quando comparado ao preteste corresponden 

te. Naqueles animais a taxa de respostas caiu para níveis en 

tre 10 a 55^ (2 a 11 esquivas). Ê certo que a amplitude de 

variação foi grande, mas isso torna-se menos significativo 

se for observado que para a metade de todo o grupo o desempjj 

nho está abaixo de 35^ (2 a 7 respostas). Note-se ainda que 

no animal com 2 respostas o seu desempenho preteste tinha si 
do baixo - só 12 respostas. Por outro lado só 2 amostras do 

grupo tiveram pequena diminuição do desempenho, chegando a 

atingir 60 a 70%, respectivamente.
A média de esquivas para o grupo foi de 8.4 contra 

15*5 de média para o preteste correspondente, (42 e 77»5$,

ser
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respectivamente), sendo esta diferença estatisticamente si
gnificativa ( Fig 10)•

Comparando-se o efeito do tiopental com o da solu
ção fisiológica, injetada 24 hs antes no mesmo local, veri- 

fica-se que a diferença,quanto ao desempenho, também é signjL 

ficativa; as médias, como já visto, são 8.4 e 15.4» respe - 

ctivamente ($ab. Ia e Fig 10).
Ademais pode-se notar, que cada animal considerado 

individual e pareadamente, demonstrou menor desempenho quan
do testado com o tiopental do que quando testado com a solu
ção fisiológica.

0 efeito relativamente curto do tiopental já come
çava a ser observado quando, à medida que a sessão de condi
cionamento ultrapassava a metade de sua duração, as respos
tas de esquiva começavam a reaparecer. Isto levou a que a 2 9- 
metade da sessão, em vários casos, apresentasse maior número 

de esquivas do que a l&j a taxa dessa evolução, entretanto, 

não foi registrada.
Mas o experimento indica, por estes dados, que o 

tiopental, quando injetado no CPU do rato, determina uma di
minuição da taxa de respostas de uma esquiva condicionada.

0 periodo médio de latência da resposta de esquiva 

por sessão continuou revelando grande variação tanto no pre- 

teste como sob a ação do tiopental, sendo neste último ain
da maior (tabela Ib), encontrando-se médias desde 0.0 s em 

3 ratos, até 2.4 s em 1 rato, para o tiopental, enquanto no 

preteste a amplitude vai somente de 0.0 s a 1.0 s. A média 

geral de latência para todo o grupo sob ação do tiopental é 

entretanto mais de duas vezes a do preteste (0.7 s e 0.3 s - 

respectivamente); é também maior do que para a solução fisi<>
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lógica (0.5 s)

Quanto à atividade motora 

to, observou-se em todo o grupo,, 
o rato permanecia parado, ou então, 

te guando manuseado para ser levado à câmara. Dentro 

continuava parado, sem procurar a alavanca de esquiva, 

ocorria frequentemente na situação de preteste.

espontânea em campo aber 

<iue, logo após a injeção,
se movimentava lentamen-

desta, 

como
Também foi

observado que aqueles que tiveram maior queda do desempenho 

de esquiva tendiam a ficar encolhidos e com a cabeça abaixa
da nos primeiros minutos do decorrer da sessão. X medida que
esta se desenvolvia eles começavam a se locomover um pouco, 
fato este que era correlato com a melhora do desempenho.

Não foi possivel assegurar se, ou em que grau ha
via déficit motor por não se haver medido tal parâmetro, po

rem se havia, não era absoluto, pois os animais,
choque saltitavam no mesmo lugar ou chegavam a 

violentamente dentro da câmara; 
gado à intensidade do efeito do tiopental (comparando-se a- 

través da taxa de esquivas, e também porque ao fim da 

vários animais tinham uma resposta motora mais nítida, 

gando mesmo a bater na alavanca com força suficiente 

baixa-la) •

ao recebe-
saltarrem o

isso parecia estar também lá.

sessão

che-

para

Um comportamento motor característico e constante 

em todos os ratos durante aqueles primeiros 8 minutos foi a 

presença de uma atividade rotatória ipsilateral ao sitio da 

injeção e que aparecià muito nitidamente quando os 

eram obrigados a se locomover. Desse modo, quando, ao rece

ber o estímulo, saltitava, saltava ou corria dentro da câmara, 

fazia-o sempre seguindo uma trajetória curva e no sentido do 

lado injetado. Em alguns ensaios acertava desorientadamente

mesmos
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a "barra de esquiva, desligando o choque. Este comportamento 

rotatório decrescia também à medida do decorrer da sessão e, 
após a mesma, já era muito discreto ou não mais existia. De 

tal modo, foi verificado que sua intensidade e duração manti 
veram uma relação direta com a queda da taxa de esquiva. 0 

animal, sob sua ação não conseguia acertar a alavanca a não 

ser ocasionalmente; também não se desviava de obstáculos pojs 

tos à sua frente quando o lado da rotação era contido.
ITas duas sessões seguintes, aos 10-18 min e 20-28 

min, realizadas somente para 5 animais, que representaram 7 

amostras, dado que 2 deles tinham cânulas—guia bilaterais, 

foi verificado que todos já tinham voltado ao comportamento 

preteste, não só quanto à taxa de esquiva como quanto à ati
vidade rotatória, esta já muito discreta ou inexistente. As 

tabelas lia e Illa mostram os resultados relativos ao desem

penho, notando-se a proximidade das médias do grupo em compa 

ração com as do preteste e a volta ao nível de desempenho ess
ftavel (mínimo de 15 respostas) em todos os animais; nao ha 

diferença significativa entre os valores encontrados nestas 

duas últimas sessões e os do preteste. Para as médias gru

pais destas duas sessões, ver também fig. 11 e 12.
Estes dados levam a admitir-se, portanto, que o e- 

feito do tiopental, injetado no CPU, segundo a técnica deste 

experimento, sobre o desempenho de esquiva condicionada, 

de curta duração, não ultrapassando 10 minutos.
No que diz respeito aos períodos médios de latên- 

cia por sessão, continuou ocorrendo a grande variabilidade, 

sendo que na sessão de 10-18 min a média foi de 0.3 s e na 

de 20-28 min, de 0.6 s.

é
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Efeitos da associação tiopental/hidrocortisona.-3.1.3

Entre os 8 sujeitos, 6 mostraram una taxa de res
postas igual ou superior à do preteste e os 2 restantes, 

bos com cânulas bilaterais, uma diminuição, nos 8 minutos 

imediatos à injeção (tabela Ib). £ preciso dizer que o inter 

valo da injeção da mesma substância entre um lado e outro 

nos ratos com cânulas bilaterais, era de 4 dias. Um deles a— 

presentou taxas de 45 e 30$ respectivamente, para os lados 

esquerdo e direito, e o outro, taxa discretamente mais baixa 

que a de estabilidade, de um lado (60$) e alta do outro lado 

(90$). Deve-se notar, porem, que o rato nS 7 com injeção no 

lado direito, já vinha com desempenho inferior à média do 

grupo, não só no preteste atual, como no do dia anterior. 

De qualquer modo verifica-se uma manutenção dos níveis 

resposta preteste em 7 injeções (6 sujeitos unilaterais e 1 

bilateral); ademais a média do grupo é de 15.2, portanto pra 

ticamente igual à linha de desempenho estável e do preteste, 

não havendo diferença significante em relação a estas duas 

ultimas situações (fig 10). Ao contrário, o desempenho em re 

lação ao tiopental puro é muito superior, tanto nos sujeitos 

comparados individualmente (exceto no bilateral, n9 7), quan 

to na média. Isso leva a uma diferença estatisticamente si— 

gnificante. Nas sessões de 10-18 min o desempenho para os 5 

sujeitos analisados (2 deles com cânulas-guia bilaterais, o 

que permite estudar 7 amostras), está igual ao superior ao 

nível do preteste, exceto para a injeção em um dos lados do 

rato nS 8; mesmo as3im, está acima de 75$* Hota-se 

que aos 20-28 min, só para o lado esquerdo do rato n2 7 o de 

sempenho volta a cair. Exceto para 1 animal?todo o restante

am-

de

também
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está acima do preteste. E importante também observar que, ape
sar dos baixos desempenhos do rato n2 7 (lados esquerdo e di- 

reito) nos 8 primeiros minutos, isso nao ocorre na3 duas ulti
mas sessões. As médias grupais de 15.3 e 16.3 respectivamente 

para as sessões 10-18 min e 20-28 min não refletem diferenças 

significativas em relação aos controles-preteste (Eig 11 e 12).
Os períodos médios de latência por sessão, 

nos outros casos, continuam com ampla variabilidade indo 

0.0 s a 1.3 s, sendo que na 1^ sessão-teste (8 min) 7 entre as 

10 injeções têm-nas superiores a 0.5 s, com média de 0.6 s pa
ra todo o grupo. Nas 2^- e 3^ sessões-testes as variações são 

menores, bem como as médias grupais (respectivamente 0.3 e -

como
de

0.5 s).
Alterações motoras observáveis ou movimentos de ro

tação estiveram ausentes em todas as 3 sessões-teste, e mesmo 

nos animais com mais fraco desempenho.
Ê lícito inferir pois, que o uso da associação tio- 

pental/hidrocortisona parece levar a uma neutralização dos e- 

feitos do tiopental, não só em relação ao déficit de desempe
nho da esquiva condicionada, como em relação ao movimento ro

tatório ipsilateral.

Efeitos da hidrocortisona pura3.1.4

Sob este aspecto estudaram—se apenas 5 animais sendo 

2 deles com implantação bilateral de cânula, o que permitiu 7 

amostras. Destas, 3 já tinham demonstrado baixas taxas de es

quiva no preteste, com valores iguais ou inferiores a 35# (6,

7 e 7 respostas), como se ve na tabela Ia. As duas respostas 

de 35# foram para o mesmo rato (n2 7)» com 4 dias de invervalo
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de uma para a outra. Os 3 animais restantes (4 amostras) ti
nham taxas preteste altas, chegando, 2 deles,até 90$. Hm vis
ta de haver grande discrepância de respostas para quase a meta 

de das amostras, e, além disso, o grupo sea? bastante pequeno, 
não foi feito tratamento estatístico, já que se poderia 

uma amostra viciada; o rato com 7 respostas preteste já vinha 

apresentando fraco desempenho nas sessões dos 2 dias anterijo 

res, embora isso não ocorresse com o outro também de baixo de^ 

sempenho (n2 5). Conjecturou-se que, a esta altura eles já ti 

nham submetido a 3 injeções na mesma região (o nS 7 recebera 3 

injeções de cada lado), embora os outros estivessem sob as mess 

mas condições. I.Iais provável porem é que aqueles começavam a 

dar sinais de infecção em tomo do bloco de fixação da cânula 

guia. Pode-se admitir enfim que houvesse algum efeito residual 
do tiopental devido à injeção de tiopental/hidrocortisona no 

dia anterior, mas isto também seria pouco provável já que o e 

feito do barbiturato se tinha revelado de pouca duração.
Entretanto, o que da observação resulta muito sugejs* 

tivo é o fato de que a aplicação da hidrocortisona pura man 

teve (ou não interferiu) com o alto nivel de respostas para os 

que já o tinham alto no preteste, e elevou o dos 2 (3 amostras) 

com baixo índice de respostas preteste, para 60, 80 e 85$ rea 

pectivamente; ou seja, no mínimo, duplicou as suas taxas de 

respostas. Alem disso, na 2^. sessão estes níveis continuaram 

altos, sendo que, para um rato, ainda aumentou. Ua ultima ses

são, para um outro (nS 7)» com cânulas bilaterais, as respos

tas já começaram a diminuir porém ainda foram quase o duplo do 

preteste. Saliente-se que nas 3 sessões-teste as médias do gru 

po foram maiores do que a do preteste e da mesma ordem do de
sempenho estável. Liais significativo pode ser o fato de que a

ter
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ação da hidrocortisona 3obre os 3ujeitos com fraco desempenho 

durante o preteste foi muito potente e duradoura (pelo menos 

até os 28 min estudados).
Quanto às médias de latência por sessão, continua 

a amplitude de variação já referida no emprego das outras solu 

ções e nos controles. As suas médias gerais para o grupo cai- 

ram na 19- sessão, mas aumentaram nas duas últimas (0.6 s e 0.5 

respectivamente), em relação ao preteste.
Não houve movimentos rotatórios, estereotipados ou 

déficits motores; pareceu haver maior atividade exploratória 

em campo aherto. Dentro da câmara os ratos permaneciam parados 

nos intervalos interensaios e se orientavam "bem para a "barra 

de esquiva.

s,

Procurando apresentar os resultados para a latên

cia das respostas de esquiva, vê-se que em todas as 4 

de teste está evidente a sua grande variabilidade (tomando 

média de cada animal por sessão). Por outro lado as médias ge
rais entre grupos apresentam discrepâncias nos 4 testes. Isto 

pode ter sido motivado pela insuficiência dos meios de medição 

do período de latência de cada resposta, tendo em vista a natu 

reza da situação experimental — os animais saltavam sobre 

barra de esquiva, na maioria das vezes, imediatamente após o 

sinal luminoso, cujo inicio era concomitante a um ruido brusco 

dos relés no fechamento do circuito. Isto levava a considerar, 

nessas ocasiões, a latência igual a 0.0 s ou a cronometrar com 

pouca precisão. Por estas razões foi analizado apenas o quadro 

geral das latencias ou médias de latência, e nao se 

tratamento estatístico. Na sua análise só uma coisa 

clara: poucas médias são acima de 1.0 s e a maioria é 

de 0.6 s. Daí não se poder tirar conclusões objetivas a náo

etapas
a

a

aplicou

parece
abaixo
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ser a seguintes houve uma tendência para curto período de la- 

tência da resposta esquiva em todo o experimento.

Quanto ao comportamento motor parece muito signi
ficativo o da rotação ipsilateral soh a ação unicamente do tio
pental e seu desaparecimento soh a açao do tiopental/hidrocor- 

tisona e da hidrocortisona pura.

Efeitos das microinjeções no GP3.2

Os ratos que receberam injeção no GP, foram somen
te 3, e destes só 1 recebeu a sequencia completa de drogas, is
to é: tiopental, tiopental/liidrocortisona e hidrocortisona pu
ra. Neles não foi estudada a latência das respostas. Também só 

se estudou o efeito das substâncias durante 1 sessão-teste (8 

min)• Isto leva necessariamente a um estudo incompleto e é a- 

presentado aqui apenas como um dado a mais no experimento. lião 

se fez, naturalmente análise estatística. Na tabela IV 

os resultados encontrados. Par-se-á uma analise global dos mes 

mos. Ali se verifica que os níveis de desempenho preteste 

mantém iguais ou acima dos 75# (15 a 18 respostas em 20 ensa
ios), em todas as ocasiões pretestadas. A solução fisiológica 

também não provocou queda das respostas, sendo todas elas tam

bém acima de 75# (16 e 17 respostas). Em relação ao tiopental 
foi nítida a diminuição do desempenho nos 2 primeiros animais, 

dando 4 e 5 esquivas respectivamente, concomitante também com 

rotação ipsilateral. 0 32 animal apresentou 12 respostas de ej3 

quiva e não foi observado efeito rotatório. Com a injeção 

associação tiopental/hidrocortisona, 2 ratos mantiveram desem
penho alto (15 e 19 respostas) e 1 demohstrou uma queda para 8 

respostas. Vale notar que este apresentara desempenho preteste

estão

se

da
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um pouco abaixo do nível de estabilidade. 0 único rato que re
cebeu a injeção de hidrocortisona pura elevou seu índice 

75$ preteste para 95$ sob a ação de droga (15 para 19 

tas).

de
respos-

Em suma, os resultados mostram que, também no 

a injeção do tiopental determina o déficit da resposta de 

quiva, acompanhado da rotação ipsilateral ao local da injeção; 

e por outro lado o desempenho sob a ação do tiopental/hidrocor 

tisona e de hidrocortisona pura mantêm o nível de estabilidade 

ou dos controles. Entretanto 2 ocorrências devem ser salienta
das: uma delas é que não foi observado o movimento rotatório - 

em um rato com injeção de tiopental, mas como ele também 

monstrou un número de respostas não muito baixo (rato 3, 
respostas), pode-se imputar isto à dificuldade de observação - 

do movimento rotatório por este já estar num momento fronteiri 

ço. 0 22 fato é que sob o efeito do tiopental/hidroccrtisona o 

rato 2 apresentou uma queda de respostas em relação ao pretes
te, diferentemente dos outros; porem fato semelhante se 

para um outro rato com mesma injeção no CPU e possivelmente os 

motivos sejam os mesmos ali analizados. Tanto é que este 

mal, já não se submeteu a injeção com hidrocortisona pura 

dia seguinte por se encontrar, com atividade espontânea, 

campo aberto, deprimida.

GP,
es-

de-
12

deu

ani-

no
em

Assim sendo estes dados são somente complementares 

aos estudos do CPU, com os quais concordam na parte principal. 

Daí ter-se apresentado o conjunto de resultados do trabalho - 

como estudo da injeção no striatum.
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TABELA Ia

COORDENADAS DA 
REGIÃO INJETADA

H9 PT T/JIC 
2 5)XG-l)i2.

PT KCPT SE PT TRATO 1PS2
A H L

1816 1614 16 7D: 6.2 -3.0 3.0
E: 7.8 -2.5 2.0
D: 6.2 -2.5 3.0
E: 7.4 -1.0 2.0
E: 8.6 -1.0 3.0
E: 7.8 0.0 2.5
D: 8.2 -2.0 2.0
E: 8.2 -0.5 3.0
D; 8.6 -0.5 3.5 

E: 8.6 -1.0 2.0

1
16 2018 1117152

161617 18 10173
16 17 

6 12
18 16
17 18 

7 16 

7 17
18 19

6 151516 15124
181616 1216 165

8 15 121516 136E
181518 16 15 76D

16 15 916 14167E
612216 12167D

18 2016 716 138

15.5 8.4§ 12.7 16.415.4 15.216.0 15.4T.TEDIAS

Efeito, no período de 0-8 min, da injeção de 1 ,jil de várias 
substâncias, a intervalos de 24 hs, no caudado— patamen de 
ratos sobre o desempenho de esquiva.
Convenções: as filas representam o número de esquivas de ca 
da rato em uma sessão de 20 ensaios: A= plano vertical; H= 
plano horizontal; L= plano lateral; D= lado direito; E= la
do esquerdo; PT= preteste; SE= solução fisiológica; T= tio- 
pental; T/HC= associação tiopental/hidrocortisona; HC= hi- 
drocortisona;-§ = estatisticamente significativo.
Coordenadas: atlas de De Groot, para ratos.
OBS: As mesmas referências estereotáxicas e convenções para 
as tabelas lia, Illa, Ib, Ilb, e Illb e IV
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TABELA Ib

PT T/HC
(25,Hg/IJis)

PT SP PT T PT HCRS
(25^e) (i^s)RATO

0.3 0.5 0.7 1.00.01 0.5
0.4 0.1 0.20.3 0.02 0.3
0.9 1.4 2.40.1 1.30.23

0.8 0.80.4 0.2 0.30.2 0.3 0.04
1.60.5 1.2 1.0 0.0 0.0 0.3 0.35

0.66 E 0.10.0 0.10.2 1.0 0.30.3
0.66 D 0.4 0.20.0 0.0 0.30.3 0.0

0.8 0.60.60.6 0.90.30.3 0.47 E
1.1 0.40.70.4 0.1 0.00.00.07 D

0.80.88 0.6 0.7 0.3 0.00.3 0.3

MEDIAS 
DO GRUPO 0.3 0.6 0.4 0.30.3 0.70.4 0.5

Médias dos períodos de latência (em segundos) 
respostas de esquiva, no período de 0-8 inin, após 
de 1 jtil de várias substâncias, a intervalo de 24 hs, no cau 
dado-putamen de ratos. Para as outras referencias ver tab - 
Ia.

das 
injeção
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TABELA lia

PT T/HC
(25pg -

TK2 PT PT HO
(23ug) (tas)RATO

4 15 1515 15 1616
16 1815165 6 16

186E 15 1615 18 17
6D 1715 15 1715 17

16 16 15 13 167E 7
1512 12 14 167D 7

188 1816 1620 13

MÊ- 15.0 16.5 15.1 15.3 16.012.7
DIAS

Efeito, no período de 10-18 min, da injeção de 1 pil de vá
rias substâncias, a intervalos de 24 hs, no caudado-putamen 
de ratos sobre o desempenho de esquiva. Para outras referên 
cias ver tab Ia.

TABELA Illa

T/HC
(25 - l^g)

PT PT-NS PT T HC
(25^g) (l^g)RATO

161715 17154 15
18 6 1616 16145

1818 16 166E 1515
17 17 156D 16 1515
15 7 111516 147E

12712 12147D 12
1818 168 191716

ME-
12.7 14.716.315.115.0 15.4DIAS

Efeito, no período de 20-28 min, da injeção de 1 jal de vá
rias substâncias, a intervalos de 24 hs, no caudado-putamen 
de ratos sobre o desempenho de esquiva. Para outras referên 
cias ver tab Ia.
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TABELA Hb

T/HG
(25)*S - ljig)

TPT PTN2 PT HC
(^e)(2 5)iS)RATO

0.8 1.14 0.0 0.2 0.5 

0.3 1.5
0.3 0.1
0.0 0.8 

0.6 0.4 

1.1 0.3 

0.3 0.6

0.3
1.0 0.0 0.05 0.3
0.26E 0.5 0.1 0.0
0.0 0.26D 0.6 0.0
0.4 0.60.27E 0.3
0.1 0.17D 0.0 0.5
0.68 0.8 0.40.3

Medias 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6do
Grupo

Medias dos períodos de latência(em segundos) das respostas 
de esquiva no período de 10-18 inin após injeção de 1 ;ul de 
váasias substâncias, a intervalos de 24 hs no caudado-puta- 
men de ratos-. Para outras referências ver tab Ia.

TABELA Illb

T/KC
(25^g - 1p-s)

PT HC 
(1HS)

PT T PTNS
(25>ig)RATO

0.2 0.8 

0.3 0.4
0.3 0.5
0.0 0.4
0.6 0.4
1.1 0.7 

0.3 0.5

0.8 0.64 0.7 0.0
0.2 0.01.0 0.05

0.20.66E 0.10.2
0.6 0.26D 1.00.0

1.10.30.57E 0.4
1.00.07D 0.1 0.5

0.88 0.50.6 0.9

Medias 0.4 0.50.6 0.3 0.50.4do
Grupo
Medias dos períodos de latência (em segundos) das respostas 
de esquiva no período de 20-28 min, após injeção de 1 jul de 
várias substâncias a intervalos de 24 hs no caudado-putanen 
de ratos. Para outras referências ver tab Ia.



- 38 -

tabula IV

COORDENADAS DA 
REGIÃO IITJETADA

ITS PT T/KC 
2 5p.g-lp&

PT T 
(25;i£s)

PT IICPT SPRATO
A H L

17 1516 5
16 4
15 12

15 16 

18 17 

15 16

E: 7.0 -1.0 3.0
E: 7.0 -1.0 3.0

0.0 3.0

9
81410

16 19 15 19E: 7.411

15.0 19.016.0 16.3 15.7 14.415.7 7.0TffiDIAS

período de 0-8 min, da injeção de 1 p.1 de várias 
a intervalos de 24 hs, iio globo pallidum^de ra

tos, sobre o desempenho de esquiva. Para outras referências 
ver tah. Ia.

Efeito, no I 
substancias,
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2th □
PT SF r TjHC

oes. esr.15 r*>s
5
C3
52 m

XzO
5 Z$
^ * z /z X4o

Fig.. 10 - Representação gráfica da is- sessão_(0-8min) após 
injeção, no CPCJ, de 1 jal de: solução fisiológica 
(SF), tiopental (T) e tiopental/hidrocortisona - 
(t/HC), a intervalos de 24hs.
As colunas representam a media das respostas de 
esquiva por sessão de 20 ensaios para. 10 amostras 
(8 animais). PT:preteste; EES. EST.: desempenho 
estável. Só houve diferença estatisticamente sig- 
nificante, em relação ao DES. EST., ao PT, ou 
SF, para a injeção do tiopental.

a

20-t □ 0
PT T TjHc

A DES. EST.

ZZ X5 Z3 z Xo«o
‘O 10 z Xzca

Xca z«se

1 *• z
zo

presentação gráfica da 2^- sessão (10-l8min) 
ap3s injeção, no CPU, d.e 1 Jil das soluções de 
tiopental e tiopental/hidrocortisona (T./HC), 
a intervalos de 24hs. As colunas representam 
a média das respostas de esquiva pox* sessão - 
de 20 ensaios, para 10 amostras (8 animais). 
PT-t-preteste;DES. EST.: desempenho estável.
Não houve diferenças estatisticamente signifi

Fig. 11 - Re
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20 □
PT T T/HC

zIS DES. EST.z z«o
S z z5
C3 z 7*** 10

Z ZZCS«e zz%
§ 5 z 7z 4zo

presentaçao gráfica da 3®- sessão (20-28min) 
após injeção, no CPU, de 1 ;ul das soluções de 
tiopental (T) e de tiopental/hidrocortisona 
(T/HC), a intervalos de 24 hs.
As colunas representara a média de respostas - 
de esquiva por sessão de 20 ensaios, para 10 
amostras (8 animais).^PT* preteste; DES. EST.; 
desempenho estável. Nao houve diferenças esta
tisticamente significantes em qualquer situa - 
çao experimental.

Pig. 12 - Re
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DISCUSSÃO4.

Os resultados deste trabalho tomam evidentes os
seguintes fatos:

Relativamente à injeção do tiopental: 12) a 

ção de uma rotação ipsilateral ao sítio injetado; 22) uma que
da acentuada, estatisticamente significante, do desempenho de 

uma esquiva aprendida; 3S) estes dois efeitos mantêm una 

relação positiva entre si, em intensidade e duração, e, 
ultrapassam o período de 10 minutos após a injeção.

Relativamente às injeções de tiopental/hidrocorti- 

sona e de hidrocortisona pura: 12) o movimento rotatório 

ocorre; 2 2) o desempenho de esquiva se mantém no nível dos con 

troles ou do desempenho estável. Portanto parece que estas du
as soluções ou não tem ação sobre os dois comportamentos aci

ma referidos, ou, se for analizado o efeito da associação tio- 

pental/hidrocortisona, é possivel atribuir ao hormônio 

neutralização da ação do barbiturato.
Analizar-se-ãojiniciàlmente, os resultados obtidos

indu-

cor-

nao

nao

uma

com o tiopental.
Foi mencionado, anteriormente, que a duração 

seu efeito como anestésico é muito pequena, sendo por isso mes 

mo considerado como anestésico de açao ultra—curta. Ora, isto 

ocorre quando não há efeito cumulativo de várias doses, 

é, quando os depósitos gordurosos ainda não estão 

Assim sendo, em dose anestésica única, verifica-se, 

de efeitos da mesma ordem que aquela aqui encontrada. £ de se 

indagar se o efeito neste experimento será anestésico, ou não, 

Não foi testado este aspecto, mas os animais sentiam o choque 

nas patas pois saltitavam ou saltavam ao recebe-lo.

do

isto
saturados.

duração
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Por outro lado, os efeitos mais duradouros e rela
cionados à atividade motora ou comportamental dos trabalhos 

outros autores colocam a questão dos motivos destas discrepân
cias. Quanto à queda da atividade motora com duração de 4 hs - 

(Comibra com o uso da mesma técnicas microinjeção de 0.5 ^il), 

note—se que a situação estudada foi completamente diferente, - 

já que se analizava a quantidade de movimento espontâneo do ra 

to, enquanto no presente experimento, o mesmo era submetido a 

intensa e repetida estimulação. Aliás, alguns ratos, aqui, fo
ram testados 1 e 2 hs depois da injeção do tiopental e conti - 

nuaram com desempenho alto, o que também ocorria nos pretestes 

realizados cada 24 hs.

de

Quanto aos efeitos comportamentais, em macaco, bem 

mais duradouros, nas experiencias de Lico e mesmo de Delgado e 

Kitahata (para o fenobarbital) é possivel que as diferenças ejs 

tejam também associadas às caracterí3ticas de cada método, 

que diz respeito à velocidade de administração, e daí ao tempo 

de contato da droga ativa com o tecido cerebral. Assim, nos ca 

sos de microinfusão, conforme empregados por aqueles autores,-
respectivanen

do que nesta experiência, sendo o tempo total de aplicaçao

no

as velocidades são de 6 e 3 vezes mais lentas,

te,
da droga de 30 e 60 min (lico) e 1 a 4 dias (Delgado), levando 

pois a um prolongado período de contato com a região intracere 

bral estudada. Ê certo que mesmo nestes 2 casos a duração dos
ten-efeitos fisiológicos ultrapassa, de muito, a esperada, 

do-se em conta as caracteristicas do tiopental e do fenobarbi

tal, e é precisamente aí onde reside um ponto crítico do pro

blema.
Na presente experiência pode-se dizer que o que



- 43 -

se fez foi injetar, no tecido cerebral, urn volume fixo de 1^1 

de tiopental a 2.5^, no espaço de tempo de 2 minutos e com is
to é de se esperar que os seguintes fatos tenham ocorrido: 12) 

uma pressão várias vezes maior do que as de perfusão ou micro- 

infusão, de modo que a substância se difundiu e foi removida 

do tecido com muito maior rapidez; 22) consequente inativação 

pela deposição nos compartimentos gordurosos.
0 efeito sobre o comportamento motor, que apareceu - 

imediatamente após a injeção, provocando o movimento ipsiversj. 

vo, quando o rato era obrigado a movimentar-se, foi semelhan
te ao efeito causado pela lesão unilateral extensa do núcleo 

caudado em gatos e macacos (lidell e Phillips, 1940), e em ra
tos com lesões unilaterais no feixe nigro-estriatal ou remoção 

do striatum (Andén et al., 1966; Corrodi et al., 1972). Deve- 

se notar que o volume de 1 jul injetado numa estrutura tao pe
quena quanto o CPU ou G-F de um rato, poderá abranger grande ex 

tensão da mesma, ainda mais levando-se em conta o grau de difu 

são do volume injetado (l-lyers, 1966). A possibilidade de se e_s 

tar causando um efeito mecânico devido à velocidade e volume 

injetado fica afastada, pois somente acima de 50 ul/min e em 

volume de 1 ml isso pode influenciar os resultados (Iía3hold, - 

1959); quanto à lesão causada pela própria agulha de injeção 

pode também ser excluida, porque não se observaram movimentos 

rotatórios quando injetada a solução salina ou as outras solu 

çoes experimentais. Saliente-se ademais que nos referidos tra

balhos de Corrodi e Andón foram obtidos movimentos ipsi ou con 

tralaterais em ratos por depleção ou aumento respectivamente -
da dopamina no striatum unilateralmente. Os efeitos ipsiversi- 

vos, provocados por lesão sao anulados pela injeção de drogas 

bloqueadoras da transmissão dopaminica, como clorpromazina, ha
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loperidol ou reserpina; por outro lado movimentos contralate- 

rais são produzidos pela injeção de doparaina ou ativadores da 

mesma, como a apomorfina, e são também eliminados pela injeção 

de clorpromazina e haloperidol (Cools e Rossum, 1970; Cools, 

1971; Homykiewiez, 1972).

Estes dados, juntamente com os aqui encontrados a- 

pós a micro injeção de tiopental, são todos compatíveis, de ma

neira que se pode admitir uma ação bloqueadora desta substân

cia sobre o striatum, talvez depletando a dopamiha pelo menos 

era parte, ou por bloqueio no próprio receptor como é suposto 

fazerem o haloperidol e a clorpromazina (Homykiewiez, 1972), 

e tornando-a mais disponivel do lado não injetado. Na verdade 

isso levaria àquele desequilibrio dopamínico entre o striatum 

esquerdo e o direito postulado como causa dos movimentos rota

tórios (Ungerstedt, 1971). Em suma,tais movimentos seriam ex

plicados em virtude da interrupção funcional do circuito cór- 

tico-putamen-pallidum-tálamo-cortical, de modo que a atividade 

inibitória, coordenadora, responsável também pelos movimentos 

lentos (De Long, 1973), normalmente exercida pelo striatum so

bre o córtex motor, estaria eliminada.

0 decrésóimo da taxa de respostas de esquiva sob a 

ação do tiopental, com variação diretamente proporcional à in- 

coordenação motora, tanto em intensidade como em duraçao, e in 

dicativo de que o efeito da droga sobre o desempenho de esqui

va é devido apenas à incoordenação e não a uma ação sobre pro

cessos de retenção do aprendizado. É claro que não se pode 

cluir definitivamente esta ultima possibilidade pois poderá ha 

ver também diminuição de noradrehalina no striatum. É suposto 

que drogas que depletam ou bloqueiam a noradrenalina nas 

napses, retardam a consolidação ou a retenção (Kety, 1972).

ex-

si-
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Mas uma única dose de tiopental, como foi o caso, se tiver e- 

feito sobre a própria consolidação ou retenção, deverá ser mui 
to discretov. Corroborando a ideia de que a queda do desempenho 

é devida à incoordenação motora, pelo simples fato de que o ra
ela,to nao acerta a barra mesmo quando procura dirigir-se a 

está o fato de que sob a injeção de tiopental/hidrocortisona - 

ou hidrocortisona pura, não ocorre a incoordenação e o desempjs 

nho se mantém em níveis não significantemente diferentes daqujs 

les das condições controle. Deve-se notar ainda que a hidrocor 

tisona isoladamente, até produziu um aumento no desempenho dos

ratos com baixa taxa preteste. Nestes casos, entretanto, 

bem é possivel pensar-se que a hidrocortisona, nesta 

(1 ;ug) pode não ter efeito em testes agudos como neste

tam-

dose
caso,

e a aparente melhora da "performance" pudesse ser devida a um 

efeito de memória a curto termo; isto porque os animais 

submetidos a 3 sessões-testes consecutivas num periodo de 30 

minutos, além do preteste.
S dificil aventar uma hipótese muito consistente - 

com respeito ao que foi chamado de neutralização, pela hidro — 

cortisona, dos efeitos do tiopental. Pode—se, entretanto* fazer 

algumas referências a ações e possiveis mecanismos daquele hor 

mônio no tecido cerebral. Já foram mencionados, no início des
ta exposição, estudos sobre ações de hormônios corticosteroi - 

des sobre o sistema nervoso. A aplicação da hidrocortisona di

retamente na superficie cortical (Covian, lico, Antunes-Rodri- 

gucs, 1963) ou intracerebralmente (Chambers, Freedman e Sav/er, 

1963; Feldman, 1971) provocou efeito excitatório sobre a ati
vidade evocada ou espontânea dos neurónios cerebrais. Ademais 

este aumento de excitabilidade estaria na dependência do de
créscimo da relação extra-intracelular cerebral na concentra-

eram
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ção de sódio, conforme proposto por V/oodbury em 1957. Desse mjc 

do poder-se-ia sugerir que, mesmo depletada uma grande parte 

da dopamina estriatal, o efeito neutralizante do hormônio fos
se devido ao aumento da excitabilidade neuronal através da re 

versão eletrolitica da concentração de sódio intra-extracelu - 

lar, graças a isso a célula podendo utilizar o restante esto
que de dopamina e voltar àquele estado de equilibrio anterior- 

mente referido (eliminando assim a incoordenaçao motora).
Na analise dos efeitos hormonais sobre a esquiva 

condicionada é preciso salientar os resultados muito consis
tentes de vários pesquisadores que aparentemente contradizem 

os apresentados neste trabalho. Todos eles tem demonstrado que 

a hidrocortisona e outros glicocorticoides, quer injetados in- 

tracerebralmente, quer por via sistémica dificultam a aquisi

ção e facilitam a extinção da resposta de esquiva. Efeitos o- 

postos tem o ACTH (De Wied, 1966; Bohus, Nyakas e Endroczi, 

1968; Bohus e Lissâk, 1968; Bohus, 1970; Davidson e Levine, 

1972). Comparando-se porem os métodos aqui empregados com os 

desses autores ficam evidentes as seguintes diferenças esclarje 

cedoras;lQ) Os seus experimentos foram desenvolvidos com a 

aplicação e estudo do efeito da droga aguda e/ou cronicamen

te; 2Q) Desse modo analizaram o problema com métodos que aqui
latavam o desenvolvimento dos próprios processos de aquisição 

e retenção; 3S) Nenhum deles se refere a injeção no striatum e 

isto é um ponto a levar em consideração por causa da conhecida 

heterogeneidade funcional de regiões cerebrais, às vezes muito 

próximas; 49) A correlação positiva aqui encontrada com respei 
to ao distúrbio de coordenação motora e a queda do desempenho, 

sob a ação do tiopental, e o desaparecimento de ambos sob a 

ação do tiopental/hidrocortisona. Ê evidente, portanto, que a
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diferença metodológica explica a aparente contradição, pois na 

realidade são estudados mecanismos diferentes.
dosImporta comparar, em suma, os pressupostos 

quais se partiu para esta experiência e os resultados obtidos: 

ou seja, quanto à duração do efeito do tiopental e quanto 

comportamento do animal. Em relação ao primeiro já foi discuti 
do suficientemente, devendo-se ressaltar, mais uma vez, 

alem da técnica de administração da droga existe o outro 

pecto, que é o da situação experimental estudada. Quanto ao se

ao

que
as-

gundo, isto é, obtenção de uma resposta de integração complexa 

no macaco (experiencia de Lico) e aparentemente não obtenção
da mesma no rato, deve-se ter em conta alem desses dois aspec

tos, o da diferença de espécies.
Finalmente faz-se necessário dizer que esta aborda 

gem do comportamento a partir da injeção de tiopental no stria 

tum é naturalmente incompleta e requer ampliação para outras 

estruturas prosencefálicas, bem como o emprego de outros hormo 

nios e outras situações experimentais, no sentido de uma 

lhor compreensão dos mecanismos neurofisiológicos, neuro-farma 

cológicos e comportamentais envolvidos.

me-
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CONCLUSÕES5.

1) A microinj eção unilateral do tiopental no striatum de ratos 

determinou uma diminuição significativa no desempenho de u- 

ma esquiva condicionada, concomitante a uma rotação ipsila- 

teral, não ultrapassando 10 minutos. Estes dois comportamen 

tos mantiveram uma correlação positiva entre si, em intensi 

dade e duração.
2) 0 efeito ipsiversivo foi devido provavelmente ao bloqueio 

da transmissão dopaminergica no striatum.

3-) A queda do desempenho de esquiva foi devida à incoordenação 

motora e não a interferencia sobre processos de retenção do 

aprendizado ou de natureza adaptativa complexa 

aos gânglios basais.

4) 0 efeito da microinjeção do tiopental no striatum do rato, 

foi muito menos prolongado do que é o da microinfusão 

mesma estrutura em macacos.
5) A hidrocortisona associada ao tiopental neutralizou a açao 

deste; quando administrada isoladamente manteve ou não in

terferiu no desempenho de esquiva e não provocou alterações 

motoras perceptíveis.

associada

na
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6. SUMARIO

Ratos arbinos foram treinados numa situação de es

quiva ativa até consolidação do aprendizado - desempenho está

vel (UE). A seguir submeteram-se à implantação de cânulas-guia 

transcranianas uni ou bilaterais ao nivel do striatum (cauda - 

do-putamen, CPU e/ou globo pallidum, GP), e, após recuperação 

cirúrgica, retreinados até atingirem novamente o DE. Então fo
ram testados por um período de O a 28 min (CPU) ou 0 a 8 min - 

(GP), imediatamente após injeção, naquelas estruturas, de 1 pl 

das seguintes soluções, a intervalos de 24 hs: solução fisioló 

gica (SP); tiopental (T); tiopental/hidrocortisona (T/HC) e hi 
drocortisona (HC). Cada rato foi controle de si próprio. Os re^ 

sultados mostraram que, sob a ação da T/HC e da HC o desempe
nho não diferiu dos controles, nem houve alterações motoras, — 

Sob açao do tiopental o desempenho decresceu significantemente 

e foi observada rotação ipsilateral ao sítio injetado. Ambos — 

os comportamentos não se prolongaram por mais de 10 min e man
tiveram correlação positiva, entre si, quanto à intensidade e 

duração.
Poi concluido que:
1) 0 efeito ipsiversivo foi devido, provavelmente, ao bloqueio, 

pelo barbiturato, da transmissão dopaminérgica no striatum.

2) A queda do desempenho foi devida à incoorden§.ção motora 

não a interferencia nos mecanismos de retenção do aprendizado 

ou de natureza adaptativa complexa associada aos gânglios ba

sais.
3) 0 efeito da microinjeção do tiopental, no striatum do rato, 

quanto aos aspectos aqui estudados, foi muito menos duradouro 

do que o da sua microinfusão na mesma estrutura no macaco, -

e
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quanto a aspectos adaptativos complexos.
4) A hidrocortisona associada ao tiopental neutralizou a ação 

deste; isoladamente manteve, ou não interferiu, no desempenho 

de esquiva nem provocou alteraçao motora.
Foi discutido um possivel mecanismo de ação 

o efeito da hidrocortisona.

para
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7. SUIIMAEY

Albino male rats were trained in an active avoidan 

ce conditioned situation until consolidation of leaming —sta- 

ble performance (SP). Afterwards, implantation of guide-cannu- 

las through the skull both uni or bilaterally v/as performed, 

at the levei of striatum (n. caudatus-putamen, CPU and/or glo- 

bus pallidus, GP). After surgical recuperation they were re- 

trained to regain SP. Subsequently they were tested, in the sa 

me avoidance situation for periods of 0-28 min (CPU) and 0-8 

min (GP), immediately after injection of lpl of the following 

Solutions, with 24 hs intervals among them: 1) saline solution 

(SS); 2) sodium thiopental (T); 3) sodium thiopental/hydrocor- 

tisone (T/HC) and 4) hydrocortisone (HC). Every rat was its 

own control. The results showed that under the action of thio
pental a significant decrease in performance occurred; an ipsjl 
lateral rotational body novement was also observed. The dura- 

tion of both behaviors was lower than 10 min. The intensity and 

duration of rotational behavior maintained a positive correla- 

tion with the performance decrease.

It was concluded that:
1) The ipsiversive movement was probably due to blockade of 

the dopaminergic transmission in the striatum, by the barbitu- 

rate.
2) The decrease in performance was caused by motor incoordina- 

tion, and not by interference on the retention mechanisms of 

leaming or on the processess of complex nature related with 

basal ganglia.
3) The microinjection of thiopental in the striatum of rat in 

the observed behaviors had an effect of less duration than a
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njicroinfusion in the sam® structure in monlcey, respecting to 

complox adaptative behavior.
4) Ilydrocortisone injected sinultaneously with thiopental neu— 

tralized its action} when used alone hydrocortisone maintained 

or did not influence avoidance performance, and no elicited m£ 

tor alterations.
A possible mechanism for the action of hydrocorti

sone and thiopental was discussed.
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