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RESUMO 

Souza CGS. O papel do núcleo pré-mamilar ventral na organização do 
comportamento agressivo maternal. [dissertação (Mestrado em Ciências 
Morfofuncionais)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de 
São Paulo; 2011.  

 

A agressão maternal tem como função preservar a vida da prole (Archer, 1988). O 

desenvolvimento desse comportamento depende vastamente do reconhecimento do 

adversário como uma ameaça potencial e esse reconhecimento envolve a detecção 

de pistas feromonais (Halpern e Martinez-Marco, 2003). O núcleo pré-mamilar 

ventral (PMv) é um dos principais alvos do núcleo medial da amígdala, que 

representa o setor amigdalar crítico para o processamento de pistas feromonais 

(Canteras et al., 1992). Desta forma, postulamos que possivelmente o PMv seja 

sensível às pistas feromonais do macho intruso, servindo como uma possível 

interface para os sistemas neurais envolvidos na agressão maternal. Neste sentido, 

inicialmente avaliamos o padrão de ativação do PMv, bem como alguns de seus 

alvos de projeção, durante o comportamento maternal e durante a agressão 

maternal. Notamos que tanto o PMv como a maioria de seus alvos principais (tais 

como, o núcleo posterior da amígdala, a parte posterodorsal do núcleo medial da 

amígdala, a área hipotalâmica lateral tuberal e a parte ventrolateral do núcleo 

ventromedial) apresentam um aumento significativo na expressão da proteína Fos 

durante a agressão maternal. Em seguida, avaliamos o papel do PMv na 

organização neural do comportamento de agressão maternal, em ratas lactantes 

portadoras de lesões citotóxicas com NMDA do PMv. Os resultados obtidos neste 

estudo demonstram que as fêmeas lactantes com lesão no PMv não apresentam 

qualquer alteração nos parâmetros comportamentais relacionados ao 

comportamento maternal, mas apresentam uma significante diminuição no 

comportamento agressivo maternal. Observamos ainda, que a lesão citotóxica do 

PMv resultou numa drástica diminuição da expressão da proteína Fos em alguns 

sítios de projeção do PMv que se apresentavam mobilizados durante a agressão 

maternal (tais como a parte ventrolateral do hipotálamo ventromedial, a área 

hipotalâmica lateral tuberal e o núcleo pré-óptico medial), sugerindo a participação 

destes sítios neurais como críticos na expressão do comportamento de agressão 

maternal.  
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ABSTRACT 

 

Souza CGS. Role of the ventral premamillary nucleus in the maternal aggressive 
behavior. [Masters thesis (Morfofunctional sciences)]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011.  
 

Maternal aggression is critical to preserve the litters from male intruders (Archer, 

1988) and the pheromonal cues from the males are important to drive such 

responses (Halpern e Martinez-Marco, 2003). The ventral premamillary nucleus 

(PMv) is one of the main targets of the medial amygdalar nucleus, and is critically 

involved in processing pheromonal information (Canteras et al., 1992). In this regard, 

in the present study, we investigated whether the PMv would work as a putative 

interface between the pheromonal processing of the male intruder and the neural 

sites potentially involved in the expression of maternal aggression. First, we analyzed 

the pattern of Fos expression in dams expressing aggressive maternal behavior, and 

found a significant increase in Fos levels in the PMv, as well as, in most of its main 

targets, such as the posterior amygdalar nucleus, the posterodorsal part of the 

medial amygdalar nucleus, the tuberal nucleus of the lateral hypothalamic area, and 

the ventrolateral part of the ventromedial nucleus. Next, we examined how NMDA 

lesions bilaterally placed in the PMv would interfere in maternal aggression, and 

found that dams bearing those lesions presented a significant reduction in the 

expression of aggressive behavior, but showed no alterations on the maternal 

behavior responses. Moreover, we were able to see that PMv lesions resulted in 

significant drop in Fos expression in selected PMv targets, namely the tuberal 

nucleus of the lateral hypothalamic area and the ventrolateral part of the 

ventromedial nucleus, likely to be critically involved in the expression of the maternal 

aggression. Overall, the present results support the idea that the PMv is seemingly a 

key site in the network controlling maternal aggression; on one hand, the nucleus is 

likely to processes pheromonal  cues from the intruder male, and, on the other, it 

conveys this information to sites critically related to the expression of maternal 

aggression. 

Key-words: Maternal Aggression. Ventral Premamillary Nucleus. Maternal Behavior. 
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O comportamento maternal, uma das categorias do comportamento parental 

exibido pelas fêmeas, consiste em cuidar de outro indivíduo neonato e imaturo da 

mesma espécie, até que este atinja uma maturidade capaz de garantir a sua própria 

sobrevivência. À medida que o filhote se desenvolve e se torna independente, a 

expressão do comportamento maternal das fêmeas diminui, até se tornar ausente 

(Numan, 1994). Assim, está bem estabelecido que os parâmetros característicos do 

comportamento maternal são mais intensos na primeira semana pós-parto do que 

nas semanas seguintes (Slamberová et al., 2001). Em roedores, os cuidados podem 

se referir diretamente aos filhotes como o agrupamento, limpeza e aleitamento ou 

indiretamente, como a construção do ninho e agressão maternal (Numan, 1994).  

A agressão é parte do repertório natural das respostas comportamentais que 

os animais utilizam para lidar em seu ambiente (Huntingford, 1989). A função 

defensiva do comportamento agressivo pode contribuir para a remoção de um perigo 

imediato, onde o animal corre risco de lesões físicas (Archer, 1988).  

A proteção feroz da prole é um comportamento com grande significância 

adaptativa, uma vez que é expresso por inúmeras espécies, desde peixes (Crawford 

e Balon, 1996) até humanos (Ledesma et al., 1988). Em roedores o infanticídio por 

co-específicos não parentais é bastante comum (Agrell et al., 1998). Na agressão 

maternal a fêmea irá atacar os machos intrusos que se aproximarem de sua prole a 

fim de preservar a vida de seus filhotes, sendo então um comportamento que tem 

como objetivo proteger a ninhada, não sendo uma agressão competitiva, como a 

agressão territorial onde o animal visa adquirir recursos (Archer, 1988). 

Dados de literatura mostram que o comportamento agressivo vem sendo 

amplamente relatado, sendo a maioria dos dados experimentais obtidos em 

roedores (Numan, 1994). Dessa forma, as informações acerca dos mecanismos de 

controle da agressão maternal e de outros comportamentos maternos são melhores 

compreendidos em ratos (Mann et al., 1984; Stern e McDonald, 1989).  

Em ratas lactantes, a forma e a topografia do ataque a um intruso diferem à 

apresentada por machos dominantes em seu território (Blanchard et  al., 1984; 

Flannelly e Flannelly, 1987; Haney et al., 1989; Mos et al., 1989; Blanchard e 

Blanchard, 1990). As fêmeas utilizam o ataque lateral sucedido de manter-se sobre o 

intruso, enquanto esse intruso expõe o ventre deitado sobre seu dorso. Ao contrário 

do observado em machos dominantes, uma alta percentagem das mordidas das 

fêmeas direcionada a cabeça e para a região do focinho do intruso. Também na 
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agressão maternal as fêmeas apresentam o comportamento de investigação do 

focinho e das orelhas do macho com o nariz e a boca (grooming agressivo) e pular 

sobre o intruso (jump-attack), que não é visto em machos dominantes contra intrusos 

(Leyhausen, 1973; Blanchard e Blanchard, 1981, 1988, 1989; Lonstein e Stern, 

1997). Além disso, as fêmeas podem mostrar um tipo de agressão territorial em 

direção a outras fêmeas, mas esta é muito menos feroz do que a demonstrada na 

agressão maternal frente a um macho intruso (Parmigiani et al., 1988). 

Muitos são os fatores que modulam o comportamento agressivo maternal em 

fêmeas lactantes. Existem mudanças na fisiologia da fêmea durante a lactação que 

exercem grande impacto sobre esse comportamento, tais como, a ampla flutuação 

hormonal das ratas durante o pré e o pós-parto e as mudanças neuroquímicas que 

esses hormônios produzem; as pistas, principalmente táteis e olfatórias, 

provenientes dos neonatos, os sinais olfatórios oriundos dos machos intrusos e as 

pistas ambientais em que os animais estão situados (Gammie e Lonstein, 2005), 

como a luminosidade e a habituação do animal ao ambiente.  

Poucos são os trabalhos da literatura acerca do circuito neural envolvido no 

comportamento agressivo maternal. Estudos envolvendo lesões eletrolíticas do 

tálamo mediodorsal ou do córtex insular pré-frontal diminuíram a agressão maternal 

(Ferreira et al., 1987), uma vez que embora não tenham produzido anosmia, 

prejudicaram a habilidade de fazer discriminações olfatórias, ou seja, o 

reconhecimento pela fêmea lactante do animal intruso como uma ameaça, 

informação fundamental para a expressão do comportamento agressivo (Lonstein e 

Gammie, 2002). Lesões citotóxicas ou eletrolíticas realizadas após o parto, do 

núcleo peripeduncular do mesencéfalo lateral também diminuíram o comportamento 

agressivo maternal, uma vez que este sítio neural se projeta para regiões do 

hipotálamo, para estruturas límbicas e para o mesencéfalo, que são necessários 

para o comportamento de agressão maternal (Factor et al., 1993; Hansen  e 

Ferreira, 1986; Lonstein e Gammie, 2002). 

Adicionalmente, lesões eletrolíticas da área ventrolateral caudal da matéria 

cinzenta periaquedutal, pré e pós-parto, diminuíram a latência de ratas lactantes 

para iniciarem o ataque aos intrusos e duplicaram o número de ataques, indicando 

que este sítio neural poderia estar tonicamente inibindo a agressão maternal 

(Lonstein e Stern, 1997). Lesões eletrolíticas da parte ventral do hipotálamo 

ventromedial, por sua vez, reduziram drasticamente as respostas agressivas 
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maternais, indicando um papel crítico desta região na expressão deste 

comportamento (Hansen, 1989).  Por fim, lesões eletrolíticas extensas da região 

septal inibiram tanto as respostas agressivas, como o cuidado da prole (Flannelly et 

al., 1986).  

 De particular relevância na organização do comportamento maternal, a área 

pré-óptica medial, não foi avaliada na agressão maternal propriamente dita. Ratas 

não lactantes com lesão eletrolítica nesta área têm seus níveis de agressão 

diminuídos, enquanto fêmeas lactantes com lesão eletrolítica, apresentam o 

comportamento maternal prejudicado, dificultando a análise do comportamento 

agressivo (Gammie e Lonstein, 2005). 

Como mencionado anteriormente, o reconhecimento do intruso como uma 

ameaça, parece ser um elemento fundamental para o desencadeamento do 

comportamento agressivo maternal. Dessa forma, cabe ressaltar que toda interação 

social que gera uma postura agressiva, depende do reconhecimento do adversário 

como uma ameaça potencial, um competidor sexual ou um intruso em seu território 

(Halpern e Martinez-Marcos, 2003). Para tanto, esse reconhecimento depende da 

detecção de pistas olfatórias percebidas pela via olfatória principal e/ou pelo sistema 

vomeronasal (Halpern e Martinez-Marcos, 2003).  

A informação feromonal chega ao bulbo olfatório acessório à partir de uma 

projeção direta proveniente do órgão vomeronasal (Halpern e Martinez-Marcos, 

2003) e é transmitida em grande parte para o núcleo medial da amígdala (Scalia e 

Winans, 1975). Através das projeções do núcleo medial da amígdala para estruturas 

que integram o circuito reprodutivo da zona medial do hipotálamo, como o núcleo 

pré- óptico medial, o núcleo ventromedial e o núcleo pré-mamilar ventral (PMv), a 

informação feromonal pode modular a organização dos comportamentos sexuais 

parentais e de interação social (Swanson, 2000). 

No contexto da organização das respostas de interação social, como a 

agressão maternal, cabe ressaltar que o PMv é um importante sítio neural para a 

integração de informações feromonais, além de ser altamente sensível a hormônios 

sexuais (Canteras et al., 1992). 

 Segundo Canteras et al. (1992), o PMv projeta-se densamente para regiões 

relacionadas ao circuito sexualmente dimórfico como,  a parte ventrolateral do 

núcleo ventromedial hipotalâmico e para regiões adjacentes do hipotálamo lateral, 

para o núcleo pré-óptico medial, para o núcleo periventricular anteroventral do 
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hipotálamo, para o núcleo principal da estria terminal, para a parte ventral do núcleo 

septal lateral, para região póstero-dorsal do medial da amígdala e para o núcleo 

posterior da amígdala.  

Desta forma, postulamos que o PMv, potencialmente sensível as pistas 

feromonais do macho intruso, poderia servir como uma possível interface entre a 

detecção feromonal e os sistemas envolvidos na expressão e no controle da 

agressão maternal.   
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Os resultados referentes ao padrão de ativação do PMv, bem como de seus 

principais alvos de projeção, durante a expressão do comportamento agressivo 

maternal, aliados as alterações comportamentais decorrentes da lesão neuroquímica 

por NMDA, apontam para um importante papel deste sítio neural na modulação da 

agressão maternal, possivelmente através da integração das pistas feromonais 

provenientes do intruso. Além disso, a diminuição da ativação da parte ventrolateral 

do núcleo ventromedial hipotalâmico e da área hipotalâmica lateral tuberal em ratas 

lactantes com lesão bilateral por NMDA do PMv e não de outros alvos de projeção, 

sugere que o papel do PMv sobre a reposta agressiva maternal possa ser mediado 

através destes dois sítios neurais, que seriam os elementos hipotalâmicos críticos 

para a expressão do comportamento de agressão maternal. 
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