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RESUMO 

ITO, P. H. Avaliação comportamental de ratos submetidos à anóxia neonatal. 
Dissertação (Mestrado em Neurociências e Comportamento) – Instituto de 
Psicologia, Universidade de São Paulo, 2009. 
 
A anóxia neonatal é uma das causas mais importantes de lesão encefálica em 
neonatos. Várias espécies de mamíferos têm contribuído no estudo dos 
mecanismos patogênicos envolvidos no prejuízo da anóxia/hipóxia, em particular 
roedores tem sido utilizado com sucesso como modelo da anóxia em humanos. 
Fatores como a maturidade do encéfalo no momento da deficiência de oxigênio, a 
duração da asfixia, vulnerabilidade regional e celular específica, apresentam 
grande influência no surgimento de problemas neurológicos, déficit sensoriomotor, 
prejuízo no aprendizado e memória. Alterações em processos atentivos e 
ansiedade também podem afetar as funções cognitivas. Em roedores, tem-se 
observado marcada hiperatividade na idade infantil, acompanhada por significativa 
hipoatividade na idade adulta. Os objetivos deste estudo foram avaliar as 
possíveis alterações comportamentais, tais como memória de referência espacial, 
memória operacional, alterações sensoriais, ansiedade e aquisição do medo 
condicionado ao som e ao contexto, em ratos, submetidos à anóxia neonatal. 
Foram utilizados 25 ratos albinos (Rattus norvegicus, linhagem Wistar) machos, 
neonatos, divididos em dois grupos experimentais: Anóxia (n = 13) e Controle (n = 
12). Nos testes envolvendo a memória de referência espacial e memória 
operacional, o grupo experimental evidenciou que a anóxia neonatal causa 
prejuízo na capacidade de aprendizagem e navegação espacial no labirinto 
aquático de Morris, porém verificou-se que ambos os grupos conseguiram valer-se 
das suas experiências prévias para melhorarem seu desempenho na medida em 
que passavam pelos diferentes testes (memória de referência espacial, memória 
operacional com intervalo entre as tentativas de 10, 30 e 0) demonstrados por 
meio da diminuição na latência e no comprimento do trajeto, sendo esta melhora 
no desempenho inferior nos animais anóxia. Os animais anóxia, também 
necessitaram de mais dias de testes, para atingirem desempenho próximo ao 
encontrado nos animais do outro grupo. Observou-se variação na velocidade do 
nado ao longo dos dias de testes em ambos os grupos, porém verificou-se que os 
animais anóxia demonstraram velocidade inferior aos animais controle.  No teste 
do labirinto em cruz elevado os animais anóxia mostraram-se menos ansiosos, 
tendo permanecido menor tempo em congelamento no teste do medo 
condicionado ao contexto, porém não ao som. Portanto, estes dados indicam que 
o modelo de anóxia neonatal utilizado promove alterações neuronais que 
modificam o comportamento do animal na vida adulta, verificados por meio das 
alterações comportamentais. Espera-se, com estes resultados, favorecer a 
compreensão das alterações comportamentais após anóxia neonatal e se 
possível, abrir caminho para novas abordagens e perspectivas terapêuticas.  

 
Palavras-chave: Anóxia,  ratos, memória, ansiedade e medo. 



                                                                                                                                                  

 

 

ABSTRACT 

ITO, P. H. Behavioral assessment of rats subjected to neonatal anoxia. Master 
Dissertation (Masters in neurociencias and behavior) - Institute of 
Psychology, University of São Paulo, 2010. 
 
 
 
Neonatal anoxia is a major cause of brain injury in newborns. Several species of 
mammals have contributed to the study of pathogenic mechanisms involved in the 
injury caused by anoxia / hypoxia; particularly rodents have been used successfully 
as a model for the study of anoxia in humans. Factors such as maturity of the brain 
when oxygen deficiency, the duration of asphyxia, specific regional and cell 
vulnerability, have great influence on the rise of neurological disorders, sensory 
motor deficit, and impaired learning and memory. Changes in attentional processes 
and anxiety can also affect cognitive functions. In rodents, there has been marked 
hyperactivity at young age, accompanied by a significant hypoactivity in adult life. 
The objectives of this study were to evaluate the possible behavioral changes, 
such as spatial reference memory, working memory, sensory disturbance, anxiety 
and acquisition of conditioned fear to the sound and context in rats subjected to 
neonatal anoxia. 
We used 25 albino rats (Rattus norvegicus, Wistar) male neonates, divided into 
two groups: Anoxia (n = 13) and control (n = 12). In tests involving spatial 
reference memory and working memory, the experimental group showed that 
neonatal hypoxia adversely affects the ability of spatial learning and navigation in 
the Morris water maze, but it was found that both groups were able to draw on their 
experiences prior to improve its performance as they passed through various tests 
(spatial reference memory, working memory at an interval timing between attempts 
of 10, 30 and 0) shown by the decrease in latency and path length, and this 
improvement in underperform on anoxic animals. Anoxic animals also required 
more days of testing to achieve performance close to that found in animals of the 
other group. There was variation in the speed of swimming during the days of 
testing in both groups, but it was found that the anoxic animals showed lower 
speed than the control animals. In the elevated plus-maze test, the anoxic animals 
were less anxious and reminded less time freezing in the conditioned fear test to 
the context but not to the sound. Therefore, these data indicate that the used 
neonatal anoxia model promotes neuronal alterations that modify the behavior of 
the animal in adult life, verified through behavioral changes. It is expected, with 
these results, to promote understanding of the behavioral alterations after neonatal 
anoxia and, if possible, to make way for new approaches and therapeutic 
perspectives.  
 
 
 

Keywords: Anoxia, rats, memory, anxiety, fear 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ANÓXIA NEONATAL  

 

A anóxia neonatal e mesmo a hipóxia desperta interesse científico, uma vez 

que é uma das causas mais importantes de danos cerebrais nos recém nascidos, 

que freqüentemente tem como resultado um risco maior de provocar danos que 

prejudicam o desempenho com relação ao aprendizado e a memória, persistindo 

por toda a vida do indivíduo afetado (Mikati et al., 2005; Hen et al., 2007).   

A anóxia corresponde à falta de oxigênio à tentativa de respiração, é a 

condição onde a concentração de oxigênio ambiente é praticamente zero. 

Observa-se que, o termo anóxia é muitas vezes também utilizado, para descrever 

a hipóxia. 

A hipóxia é a redução do suprimento de oxigênio nos tecidos orgânicos. A 

hipóxia aguda cerebral no recém-nascido, decorrente de condições patológicas 

maternas, obstétricas e/ou do próprio concepto, ocorre mais freqüentemente no 

contexto do fenômeno isquêmico determinado por hipofluxo cerebral (Lou et al., 

1997). A hipóxia isolada, sem isquemia é mais rara, ocorrendo, por exemplo, na 

síndrome de aspiração de mecônio (Madi et al., 2003), a que está mais sujeito o 

recém nascido pós-termo (McMahon et al., 1996) ou por refluxo gastro-esofágico 

após cesariana (Zhao et al., 1996) que pode ocorrer por diversos fatores, como 

obstrução física do fluxo sangüíneo em qualquer nível da circulação corpórea ou 

deslocamento para áreas com concentrações baixas de oxigênio no ar. A privação 

de oxigênio pode decorrer da asfixia, estado em que as trocas gasosas 

placentárias ou pulmonares são interrompidas, causando progressiva hipoxemia, 

que pode evoluir até estar associada à acidose, que pode ser respiratória, 

metabólica ou fisiológica. A acidose respiratória é decorrente de troca gasosa 

pulmonar ou placentária deficitária, enquanto que a metabólica ocorre devido ao 

acúmulo de ácido lático na corrente sanguínea e tecidos, em conseqüência da 

glicólise anaeróbica. Tipicamente, a asfixia está associada com um misto de 

acidoses metabólica e respiratória (Nyakas et al., 1996). 
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O processo do nascimento por si só está associado com uma leve asfixia 

fisiológica: todos os neonatos apresentam redução na pressão parcial de oxigênio 

(pO2) e pH durante o parto, característicos da asfixia. Esta asfixia fisiológica do 

nascimento não causa danos aos tecidos, a menos que fatores aumentem a 

predisposição do neonato a lesões decorrentes da privação temporária de 

oxigênio (Gluckman et al., 2001). Por esta razão, eventos relacionados ao 

nascimento que podem causar danos ao encéfalo em desenvolvimento (estrutura 

mais susceptível no neonato), são considerados potencialmente perigosos para o 

bebê (Johnston et al., 2002). Mais freqüentemente, as complicações estão 

relacionadas à anóxia, hipóxia, isquemia ou a combinação entre elas (Bohr, 2004). 

Atualmente, existe forte evidência de que a lesão encefálica ocorre comumente no 

período perinatal que começa em 22 semanas completas (154 dias) de gestação 

(época em que o peso de nascimento é normalmente de 500 g) e termina com 7 

dias completos após o nascimento (considerada por alguns autores como período 

neonatal, que começa no nascimento e termina com 28 dias completos depois do 

nascimento), podendo ser potencialmente tratável (Gunn e Bennet, 2008).  

A hipóxia/anóxia é considerada um dos mais sérios problemas em países 

menos desenvolvidos, onde cuidados e precauções não estão sempre disponíveis 

ou são aplicados adequadamente (Costello et al., 1994). Nestes países, as 

crianças portadoras de paralisia cerebral associada ou não a outras seqüelas 

decorrentes de privação de oxigênio neonatal, por exemplo, correspondem a 

quase 70% dos pacientes atendidos em centros de reabilitação pediátrica. 

Estatísticas sugerem incidência de asfixia neonatal em 2-4/1000 crianças 

nascidas a termo, mas um nível de incidência bastante alto, aproximadamente 

60%, em neonatos prematuros com baixo peso, constituindo grande preocupação 

para a saúde pública (Vannucci, 1997; Laviola et al., 2004). A ocorrência de 

anóxia em recém nascidos pré-termo (que corresponde a menos de 37 semanas 

completas - menos de 259 dias - de gestação) está relacionada, em parte, à 

vulnerabilidade do cérebro imaturo ao ambiente extra-uterino. Entretanto, fatores 

antenatais podem estar envolvidos levando à agressão hipóxia ou isquêmica, 

ainda antes do nascimento. Cerca de 20% a 50% dos bebês asfixiados que 

15 



                                                                                                                                                  

 

 

apresentam seqüelas falecem durante os primeiros meses de vida (Vannucci, 

1997), sendo a freqüência maior na primeira ou segunda semana (Who, 2003), 

entretanto, estudos mostraram que estas taxas estão desatualizadas (Wilson-

Costello et al., 2005). Com os avanços tecnológicos, novos conhecimentos e 

estratégias terapêuticas, neonatos prematuros têm maiores taxas de 

sobrevivência quando comparadas com períodos anteriores (Suguihara et al., 

2005). 

Entre os fatores de risco para a hipóxia ou anóxia pré, peri ou pós-natais 

citam-se a falta de cuidados pré-natais, estado nutricional materno deficiente, 

hemorragia pré-natal, toxemia materna (Majeed et al., 2007), infecções do 

neonato, más formações congênitas, baixo peso ao nascimento, apresentação 

fetal anômala, parto prolongado e difícil, septicemia, hiperbilirrubinemia, 

meningoencefalites bacterianas ou virais, complicações obstétricas e mecânicas, 

pós-maturidade e prematuridade (Baladi et al., 2007). 

Dentre os importantes fatores de risco para a hipóxia/anóxia ao nascimento, 

encontra-se a prematuridade (Gluckman et al., 2001). Os pulmões dos neonatos 

prematuros extremos (24 - 26 semanas) estão em estágio de desenvolvimento 

diferente dos pulmões dos nascidos a termo. Neste estágio, o pulmão está apenas 

começando a ser viável para trocas gasosas. Deste modo, o parto prematuro e o 

início da respiração interrompem o desenvolvimento normal dos alvéolos e da 

vascularização pulmonar destas crianças. Os pulmões de prematuros ainda são 

geralmente deficientes em surfactantes, tornando-os mais predispostos a 

complicações respiratórias (Suguihara et al., 2005). 

Estudos demonstram que apesar do sistema nervoso central imaturo 

apresentar maior tolerância a eventos hipóxicos (Volpe, 1992; Dell´Anna et al., 

1993; Nakajima et al., 1996; Nakajima, 1999), há janelas de períodos críticos, 

onde o encéfalo está mais vulnerável e os neurônios em desenvolvimento estão 

particularmente mais suscetíveis ao insulto hipóxico ou outras influências 

ambientais nocivas, que podem influenciar negativamente sua maturação (Nyakas 

et al., 1996). 
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A teoria do período vulnerável foi introduzida por Dobbing (1968), que 

propôs que o encéfalo está mais vulnerável a insultos nas fases de grande e 

rápido crescimento celular. O primeiro período crítico ocorre durante a 

multiplicação e organização iniciais de neuroblastos que, nos mamíferos, acontece 

no período pré-natal (Morgane et al., 1993). O segundo período crítico ocorre na 

fase de aleitamento do rato (Winick e Noble, 1966), quando há rápido crescimento 

do encéfalo, com migração e diferenciação neuronais, sinaptogênese, 

multiplicação glial e mielinização evidentes (Dobbing, 1970; Morgane et al., 1993; 

Manhães de Castro et al., 2001). 

A seqüência correta e ordenada da migração celular e a formação de uma 

microarquitetura apropriada podem definir períodos críticos adicionais, uma vez 

que, para adequado funcionamento encefálico, é fundamental o crescimento de 

processos neuronais, como axônios e dendritos, e o estabelecimento adequado de 

suas interconexões sinápticas ao alvo e células de projeção, respectivamente 

(Nyakas et al., 1996). A patofisiologia da maioria das desordens comportamentais 

decorrentes da hipóxia/anóxia neonatal, como o transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade e distúrbios de memória espacial e aprendizagem, está associada a 

alterações do funcionamento monoaminérgico central (Raskin et al., 1984; 

Herlenius e Lagercrantz, 2001). 

Neurotransmissores como as monoaminas aparecem no embrião antes dos 

neurônios estarem diferenciados e podem ter outras funções além da 

neurotransmissão, como diferenciação e crescimento neuronal. As funções dos 

sistemas de neurotransmissores no encéfalo em desenvolvimento podem ser 

alvos do insulto hipóxico ou anóxico, provavelmente ocasionando déficits 

comportamentais (Nyakas et al., 1996). O oxigênio molecular é o substrato para a 

ação das enzimas tirosina e triptofanohidroxilase, envolvidas na síntese das 

catecolaminas (dopamina, norepinefrina e epinefrina) e das indolaminas 

(serotonina), tornando-as particularmente susceptíveis aos efeitos da hipóxia 

(Davis et al., 1973). 

Entre as monoaminas, está a serotonina que é envolvida na morfogênese 

precoce do coração, epitélio craniofacial e outras estruturas. Ocorrem 
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malformações craniais específicas, caso o embrião se desenvolva em cultura, na 

presença de inibidores da recaptação de serotonina. As células serotoninérgicas 

na rafe estão entre as primeiras a serem geradas no encéfalo (entre E11 e E15 no 

rato e entre a quinta e a décima segunda semanas no feto humano). Estas células 

enviam axônios ao córtex frontal e podem ter importância na diferenciação de 

progenitores neurais (Lauder et al., 1994). 

Para o desenvolvimento normal do encéfalo, a norepinefrina é essencial. O 

sistema noradrenérgico regula o desenvolvimento das células de Cajal-Retzius, 

que são os primeiros neurônios a se formarem no córtex (Naqui et al., 1999). A 

depleção de norepinefrina no período perinatal resulta em alterações dendríticas e 

possivelmente em alterações da diferenciação cortical (Berger-Sweeny e 

Hohmann, 1997). 

Em especial, a dopamina tem papel fundamental na programação motora e 

cognitiva. Em humanos, os neurônios dopaminérgicos aparecem precocemente (6 

a 8 semanas de desenvolvimento) (Sundstrom et al., 1993). Disfunções no 

desenvolvimento do sistema dopaminérgico podem ocasionar discinesia, distonia, 

tiques, transtorno obsessivo-compulsivo e movimentos oculares anormais 

(Herlenius e Lagercrantz, 2001).  

A anóxia exacerba a transmissão de sinais químicos na sinapse, causando 

não só distúrbios na neurotransmissão como também modulando o posterior 

desenvolvimento desses neurônios. Estudos mostram que neurônios em 

desenvolvimento utilizam neurotransmissores para construir não somente 

conexões funcionais, mas também promover diferenciação morfológica dentro do 

mesmo circuito funcional. Estas atividades neuronais envolvem interrelação entre 

eventos celulares e moleculares pré e pós-sinápticos que possuem importante 

plasticidade. Assim, tanto funções pré como pós-sinápticas podem ser 

influenciadas e distorcidas como conseqüência de insulto hipóxico (Nyakas et al., 

1996), levando a distúrbios comportamentais (Herlenius e Lagercrantz,  2001).  

O encéfalo é extremamente sensível a reduções no suprimento de oxigênio; 

esta vulnerabilidade deve-se a seu alto consumo energético, que não pode ser 

comprometido (Lutz e Prentice, 2002). 

18 



                                                                                                                                                  

 

 

O organismo reage à privação de oxigênio tentando manter as funções 

celulares o mais próximo da normalidade possível e posteriormente, quando 

esgotadas as possibilidades energéticas acabam levando à falência do sistema de 

proteção, acarretando morte celular. 

A privação de oxigênio dispara uma cascata de eventos bioquímicos que 

ocorrem quase que simultaneamente (Vexler e Ferriero, 2001). Esta cascata 

envolve: interrupção do metabolismo energético, desequilíbrio ácido-básico, 

acúmulo de espécies oxigênio-reativas e de aminoácidos excitatórios no espaço 

extracelular, perda do equilíbrio de água celular e início da apoptose (Engidawork 

et al., 1997; Vexler e Ferriero, 2001). Estes eventos são rápidos e de curta 

duração, assim, o espaço de tempo para intervenções terapêuticas é bastante 

reduzido (Engidawork et al., 1997). 

Estas mudanças acarretam em lesão ou morte das células mais vulneráveis 

do sistema nervoso central, primariamente localizada no hipocampo, 

especialmente na sub-região CA1 (Buwalda, 1995; Dell´Anna et al., 1991;  Hu et 

al., 1997;  Takagi et al.,2000; Jayalakshmi et al.,2007), no córtex cerebral e 

núcleos basais (mais susceptíveis a lesões no último trimestre de gestação); estas 

áreas estão envolvidas em funções cognitivas - aprendizado e memória e funções 

motoras (Loidl et al., 2000; Cirulli, 2003). O hipocampo é conhecido por seu 

importante papel na memória espacial e é uma das regiões mais sensíveis à 

anóxia (Schmidt-Kastner e Freund, 1991). A neurotransmissão colinérgica no 

hipocampo está intimamente envolvida nas funções cognitivas (Spencer et al., 

1985) e o desenvolvimento deste sistema transmissor é sensível à anóxia 

perinatal (Nyakas et al., 1996). 

As conseqüências anatômicas da privação de oxigênio nos neurônios em 

desenvolvimento variam da morte celular à diferenciação prejudicada de 

extremidades celulares, como dendritos e axônios. Neurônios imaturos que 

sobrevivem ao insulto hipóxico agudo podem ainda ter comprometimento da 

formação de sinapses e crescimento de neuritos. Aparentemente estas mínimas 

anormalidades anatômicas podem ser bases de disfunções comportamentais e 

psicológicas (Nyakas et al., 1996).  
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Em mamíferos, fatores como a maturidade do encéfalo no momento da 

deficiência de oxigênio, a duração da asfixia, a vulnerabilidade regional e celular 

específica, dentre outros (Buwalda, 1995; Cirulli, 2003), têm grande influência no 

aparecimento de problemas neurológicos, como déficit intelectual, epilepsia, 

prejuízo motor (Buwalda, 1995; Cirulli, 2003) incluindo paralisia cerebral 

(Johnston, 2002), déficit sensoriomotor (Robertson e Finer, 1993), deficiências 

auditivas e visuais (Johnston, 2002), distúrbios comportamentais, como prejuízo 

no aprendizado e memória espacial (Hedner e Lundborg, 1980; Dell´Anna et al., 

1995a; Dell´Anna et al., 1997; Wainwright et al., 2004; Casolini et al., 2005; Chen, 

et al., 2007; Rogalska et al., 2006).  

Resultados de vários estudos, em roedores demonstram a existência de 

relação entre estresse, ansiedade e funcionamento cognitivo. Prejuízo na memória 

e aprendizagem após anóxia neonatal podem, também ser causados em parte por 

distúrbios emocionais e ansiedade (Buwalda, 1995). Alterações em processos 

atentivos, podem também afetar as funções cognitivas (Buwalda 1995). Estes 

distúrbios tendem a ser permanentes, persistindo por toda a vida (Nyakas et al., 

1996).  

Vários estudos, em ratos, tem demonstrado uma marcada hiperatividade na 

idade infantil, (Speiser et al., 1983; Dell´Anna et al., 1991; Volpe, 1992; Buwalda, 

1995; Farone e Biederman, 1998; Vannucci et al., 1999; Cannon et al., 2002; 

Caputa et al., 2005) acompanhada por significativa hipoatividade na idade adulta 

(Nyakas et al., 1996; Loidl et al., 2000; Venerosi, 2004).  

Eventos hipóxicos e anóxicos têm sido relacionados, ainda, à etiologia de 

uma série de desordens psiquiátricas, incluindo esquizofrenia e autismo (Brixley et 

al., 1993; Cannon et al., 2002). 

Pesquisas demonstraram que os déficits de memória espacial persistem até 

a vida adulta em ratos após anóxia neonatal, assim como insultos hipóxicos em 

humanos podem causar prejuízos cognitivos e desordens comportamentais 

permanentes. O distúrbio de aprendizagem é um dos meios mais sensíveis para 

se detectar efeitos adversos neuronais da hipóxia no desenvolvimento cerebral 

(Nyakas et al., 1996).  
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Várias espécies de mamíferos têm contribuído no estudo dos mecanismos 

patogênicos envolvidos no prejuízo da anóxia/hipóxia. Em particular roedores tem 

sido utilizados com sucesso, como modelo da hipóxia, em humanos (Bjelke et al., 

1991, Dell´Anna et al., 1997).  

Comparado ao humano, o rato nasce prematuramente, ou seja, o estágio 

de maturação encefálica do rato neonato é comparável ao final do segundo 

trimestre em humanos (por volta da vigésima quarta semana de gestação). O nível 

de maturidade do encéfalo de um rato de dez dias de vida pós-natal se aproxima 

ao estágio de desenvolvimento de um encéfalo de humano recém nascido a termo 

(Nyakas et al., 1996). 

Diferentes metodologias são utilizadas para provocar privação de oxigênio 

em ratos antes, durante ou logo após o nascimento, as três metodologias mais 

utilizadas são: anóxia neonatal, asfixia perinatal e hipóxia-isquemia.  

No modelo da anóxia neonatal, neonatos com aproximadamente 30 horas 

de vida são colocados em câmara contendo 100% de nitrogênio, durante 20 a 30 

minutos (Dell’Anna et al., 1995b; Speiser et al., 1998; Laviola et al., 2004; 

Rogalska et al., 2004; Tang e Nakazawa, 2005).  

Na asfixia perinatal, a fêmea prestes a dar cria é decapitada ou anestesiada 

e seu útero contendo os filhotes é retirado, sendo mergulhado em solução salina 

durante alguns minutos (artigos descrevem de 16 a 25 minutos) (Dell’Anna et al., 

1995a; Flores et al., 2002; El-Khodor e Boska, 2003; Cirulli et al., 2003; Juárez et 

al., 2003; Venerosi et al., 2004). Neste modelo é necessária a eutanásia da mãe 

dos animais e sua substituição por outra fêmea, o que pode gerar estresse nos 

filhotes.  

Na hipóxia-isquemia, ratos neonatos com 7 dias de vida são submetidos à 

cirurgia de oclusão de uma das artérias carótidas comuns sendo posteriormente 

colocados em câmara contendo 8% de oxigênio e 92% de nitrogênio, durante 

período variável – de 30 minutos a 3 horas (Rice et al., 1981; Gunn et al., 1990; 

Adén et al., 1994; Vannucci et al., 1999; Oorschot et al., 2000; Ten et al., 2003). 

Neste modelo, permite-se visualizar ação unilateral, quando não realizado 
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bilateralmente, acometendo de forma assimétrica o encéfalo do animal. Por este 

motivo dificulta a análise comportamental destes animais.  

Neste estudo, optou-se pelo modelo da anóxia neonatal (que tenta simular 

o insulto anóxico que acomete o prematuro com cerca de 24 semanas), visto que 

corresponde a metodologia mais utilizada em pesquisas de seqüelas 

comportamentais decorrentes da privação de oxigênio.  Este método, não é 

invasivo e possui menos variáveis de estresse. Estudos revelam que o modelo da 

anóxia neonatal, não induz conseqüências neurológicas maiores, mas é capaz de 

provocar déficits associados com prejuízo hipocampal (Dell´Anna et al., 1995a) e 

alterações na maturação do sistema monoaminérgico (Dell´Anna et al., 1993).  

 

 

1.2 MEMÓRIA ESPACIAL 

 

Memória é a capacidade que os animais apresentam para modular seu 

comportamento de acordo com experiências prévias (Xavier, 1993). 

De acordo com este mesmo autor (1989), os animais aprendem a se 

deslocar no ambiente onde vive de uma forma um tanto flexível, e esta 

aprendizagem se constitui em elemento fundamental para a sobrevivência das 

espécies. 

Testes de memória espacial vêm sendo realizados em laboratórios, 

principalmente com labirintos, onde o ambiente é controlado, visto que o estudo da 

memória espacial de animais em ambientes naturais é relativamente difícil, em 

função das dificuldades de se controlar os  estímulos  que  influenciam  sua  

orientação.   As teorias atuais sobre cognição animal sofreram grande influência 

de idéias decorrentes da observação de animais desempenhando tarefas em 

labirintos. Conceitos como memória visuo-espacial, raciocínio na resolução de 

novas situações, bem como grande parte das concepções sobre aprendizagem e 

memória, surgiram no contexto da experimentação em labirintos (Oton, 1979).  

Recentemente, o desenvolvimento e aperfeiçoamento de novos modelos de 

labirintos vêm permitindo o direcionamento da pesquisa para aspectos mais 
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específicos e sutis das funções cognitivas, tornando a compreensão dessas 

funções mais precisa e completa. Desta forma, uma diversidade de labirintos 

surgiu cada qual em função de suas características favorecendo a avaliação de 

aspectos cognitivos específicos.  

Labirintos são amplamente utilizados em estudos de aprendizagem animal. 

Normalmente, labirintos pressupõem que animais aprendam determinada 

localização que lhes ofereça segurança, comida, ou outra situação ou objeto 

desejado. Essas informações sobre diferentes locais de um labirinto devem ser 

aprendidas e armazenadas por períodos variáveis de tempo. 

Para a investigação da memória espacial em roedores, diferentes tipos de 

labirintos vêm sendo utilizados. Dentre eles estão o labirinto radial de oito braços 

(Olton e Samuelson, 1976), o labirinto aquático de Morris (Morris, 1981; Santos, 

1999), o labirinto em T (Costa et al., 2005), entre outros.  Dentre os diversos 

procedimentos e aparelhos desenvolvidos para avaliar o desempenho de animais 

em labirintos, o teste de aprendizagem espacial – no labirinto aquático – 

introduzido na década passada por Richard Morris (1981), vem se destacando nos 

estudos sobre a neurobiologia da memória (Gallagher et al., 1993). O labirinto 

aquático é intensamente utilizado em pesquisas sobre as capacidades de 

orientação espacial em roedores, sobre a retenção dessas informações no 

sistema nervoso por períodos variáveis de tempo, bem como na investigação dos 

mecanismos neurais subjacentes a essas capacidades. 

A navegação é um processo de determinação e manutenção de um curso 

ou trajetória de um lugar para outro. É um processo comportamental fundamental 

para qualquer animal que partindo de um ponto fixo do ambiente retorne a ele. 

Este local pode ser de significado adaptativo, tais como: fonte de nutrientes, 

localização do ninho, da colméia, do abrigo, entre outros. 

A determinação ou estabelecimento de um curso requer uma representação 

espacial, uma representação da posição do animal no espaço e a dos locais para 

os quais o animal dirige seus movimentos, ou seja, são necessárias informações 

acerca de posições e posicionamentos. A manutenção de um curso requer que 

estímulos ou sinais ambientais sejam obtidos e analisados pelo animal durante o 

23 



                                                                                                                                                  

 

 

desempenho comportamental de deslocamento direcional. 

Nestes labirintos, a navegação pode ser guiada de diferentes maneiras a 

depender do que se objetiva investigar. O’Keefe e Nadel (1978) distinguiram 

diversas estratégias utilizadas pelos animais para navegar no ambiente e 

sugeriram que mais de   uma   estratégia   pode   ser   utilizada  simultaneamente 

para resolver tarefas espaciais. Esses autores propuseram a teoria do mapa 

cognitivo, que discute os mecanismos de orientação espacial no ambiente e como 

essas informações são arquivadas, no sistema nervoso. A utilização deste mapa 

possibilitaria aos animais localizarem-se dentro do seu ambiente, identificando 

diferentes locais, como por exemplo, onde encontrar alimento, e traçar os 

melhores caminhos para alcançá-los. Sua constituição dependeria da capacidade 

dos animais em identificar e estabelecer múltiplas relações entre os estímulos do 

ambiente e de representá-las em seu sistema nervoso.  

Essencialmente, O’Keefe e Nadel (1978) sugerem que os animais 

aprendem relações (espaciais) existentes entre os objetos e utilizam essas 

relações para se localizarem em um determinado ambiente. O mapa de um 

ambiente é composto por um conjunto de representações de lugares conectados 

entre si de acordo com as regras que representam as distâncias e direções entre 

os lugares. Segundo a teoria do mapa cognitivo, locais e espaços não existem no 

mundo físico, mas são noções construídas pelo cérebro, no sentido de organizar 

as entradas sensoriais. Um pequeno número de estímulos (2 ou 3) ocorrendo com 

uma configuração espacial única quando o animal está em uma parte específica 

do ambiente, é suficiente para a identificação de um local (lugar) no mapa. Em 

qualquer ambiente existe normalmente um grande número de estímulos e, assim, 

a identificação de um determinado local não depende de qualquer pista (ou objeto) 

ou grupo de pistas em particular. O animal parece detectar as múltiplas relações 

entre os objetos e estímulos do ambiente, independentemente de sua própria 

localização, como se dispusesse de um mapa alocêntrico daquele ambiente. Esse 

mapa seria construído por meio da atividade exploratória, durante a qual o animal 

estabelece triangulações entre pares de estímulos e ele próprio como um dos 

vértices; múltiplas triangulações seriam registradas. Porém, como o sistema 
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nervoso é capaz de detectar que essas relações se alteram com o próprio 

deslocamento, e são estabelecidas múltiplas relações envolvendo os estímulos 

disponíveis, esse mesmo sistema nervoso “subtrai” o próprio animal das relações 

resultando num mapa alocêntrico que representa aquele ambiente. 

Os mapas são formados durante a exploração do ambiente pelos animais, 

eles podem ser utilizados pelos animais para se localizarem no ambiente, 

localizarem itens (ou eventos) neste ambiente, incluindo recompensas e punições, 

ou ainda para se locomoverem de um local para outro por qualquer rota 

disponível.  

Se um animal está faminto, o mapa do ambiente no qual ele encontra-se 

pode ser consultado para verificar se há uma representação de alimento naquele 

ambiente. Se houver, então o mapa pode ser usado para gerar um programa 

motor, o qual levará o animal, da sua posição atual no mapa, para a localização do 

alimento.  

Segundo a teoria do mapa cognitivo, a formação hipocampal (FH), participa 

da codificação do ambiente em mapas cognitivos, e contribui também para o 

armazenamento dessas informações (O’Keefe e  Nadel,  1978).  Ainda, segundo 

esses autores, outros dois sistemas utilizados na orientação espacial, independem 

da formação hipocampal; o sistema de táxon em que a orientação ocorre com 

base num estímulo preponderante, envolvendo estratégias de guiamento, e o 

sistema de orientação egocêntrico, que envolve rotações do próprio eixo do corpo.  

Estratégias de guiamento envolvem a aproximação ou distanciamento de 

estímulos particulares; assim, é possível treinar um animal a mover-se em uma 

direção arbitrária em relação a um estímulo proeminente que indica a localização 

do alvo. Os animais não precisam estabelecer relações espaciais entre os objetos; 

eles orientam-se em relação a uma pista específica. Por exemplo, próximo ao 

local que o animal deve alcançar para encontrar a plataforma no labirinto aquático 

de Morris, há um objeto saliente de forma quadrada, fixado na parede.  Assim, o 

animal pode orientar-se sem estabelecer qualquer tipo de relação entre esse 

estímulo saliente e os demais estímulos da sala para se situar no ambiente. A 

hipótese de guiamento identifica um objeto ou uma pista no ambiente da qual deve 
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aproximar-se ou afastar-se. O componente motor não é especificado em detalhes. 

Exemplos para essa estratégia são: ir para a luz, seguir aquele carro. Neste caso, 

os sujeitos precisam estabelecer relações espaciais entre objetos e eventos, eles 

orientam-se em direção a uma pista específica. 

Estratégias de orientação egocêntricas envolvem rotações do eixo do 

próprio corpo em relação a algum eixo conhecido.  Os animais orientam-se a partir 

de informações egocêntricas e aprendem seqüência de movimentos corporais. Por 

exemplo, o animal aprende que é necessário girar para a direita, em rotação de 

50o, depois de deslocar-se certa distância, para atingir seu alvo. Para utilizar desta 

estratégia, tomando como exemplo o labirinto aquático de Morris, o animal, 

partindo do mesmo ponto da borda da piscina, deveria aprender sobre as rotações 

corpóreas necessárias que teria que realizar para encontrar a plataforma 

submersa. As estratégias de guiamento e de orientação, segundo esta teoria, 

independem da integridade da formação hipocampal. As hipóteses de orientação 

(orientação corpórea ou estratégia corpórea egocêntrica) especificam o 

comportamento motor em detalhes. Elas envolvem rotações corpóreas 

egocêntricas em resposta a uma pista ou informação. Os animais orientam-se a 

partir de informações egocêntricas e aprendem uma seqüência de movimentos do 

corpo. Por exemplo, virar 90º para a direita, olhar para a esquerda 15º. 

 Duas das mais importantes propriedades do sistema de táxon são: (1) as 

informações são armazenadas segundo sua categoria de inclusão e (2) as 

alterações das informações ocorrem de forma gradual. Um sistema de inclusão de 

categorias armazena dois eventos (ou itens) com características similares no 

mesmo (ou muito próximo) circuito neural. Isto resulta em possíveis interferências 

quando um mesmo evento (ou item) está associado a outros eventos, em 

momento ou contextos diferentes. 

 O armazenamento gradual, isto é, cada ativação da informação resulta em 

pequena mudança na força das conexões sinápticas, varia com o tempo que se 

segue à ativação de uma hipótese de táxon. Assim, este postulado da teoria prevê 

que o comportamento dos animais que esteja baseado em hipótese de táxon será 

significativamente influenciado por intervalos entre tentativas.  
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No sistema de mapeamento cognitivo, os animais utilizam a estratégia de 

lugar (alocêntrica) para se localizarem no ambiente. A estratégia de lugar requer 

mapa cognitivo, o conhecimento das posições (espaciais) relativas entre os vários 

estímulos do ambiente, obtido por meio de atividade exploratória. Por exemplo, 

numa sala onde se localiza o labirinto aquático de Morris existem várias pistas, 

“estímulos salientes diferentes entre si”, fixados nas paredes para que os ratos as 

visualizem e a partir dessas construam um “mapa cognitivo” para se localizarem 

espacialmente. Ou seja, os animais se baseiam nas relações espaciais existentes 

entre essas pistas, não dependendo de qualquer uma delas exclusivamente, 

conseguindo assim navegar na piscina por meio de um mapa cognitivo, e a partir 

daí encontrar a plataforma para escapar da água. Essa estratégia permite a 

navegação para um dado local a partir de diferentes pontos de partida, e a adoção 

de um trajeto novo quando o caminho conhecido não está disponível. Além disso, 

a remoção de algumas pistas não impede a orientação espacial desde que 

algumas poucas pistas utilizadas na elaboração do mapa cognitivo (alocêntrico) 

sejam mantidas em suas posições. 

Nas tarefas espaciais ou em outras tarefas, os animais podem estar 

resolvendo-as por meio de uma ou mais estratégias. Quando os animais são 

privados do seu hipocampo, e assim, do seu sistema de mapeamento, sendo 

incapazes da utilização da estratégia de lugar, podem solucionar as tarefas, por 

meio de outras duas estratégias (de guiamento e/ou orientação). Nas tarefas cuja 

solução depende da estratégia de lugar seriam encontradas deficiências nos 

animais com lesões hipocampais. Quando outras estratégias predominam ou são 

igualmente úteis, não deve haver prejuízo no desempenho dos animais lesados. 

Por outro lado, existem tarefas nas quais certos conflitos só podem ser resolvidos 

a partir da utilização da estratégia de lugar. Nestes casos, os animais lesados, 

para os quais apenas as outras estratégias estariam disponíveis, não conseguem 

ter um desempenho adequado na tarefa.   

O labirinto aquático de Morris vem sendo amplamente utilizado em estudos 

envolvendo memória espacial em roedores (Santos, 1999). A tarefa consiste em o 

rato encontrar uma plataforma submersa, não visível, em determinada localização 
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dentro de uma piscina, a fim de escapar da água. Whishaw e Mittleman (1986) 

mostraram que ratos normais são capazes de utilizar estratégias de lugar, de 

orientação e de guiamento simultaneamente para solucionar a tarefa de 

navegação espacial no labirinto aquático de Morris. Ratos treinados a buscar a 

plataforma partindo de diferentes pontos da borda da piscina devem aprender 

sobre as posições relativas dos estímulos distais e da plataforma submersa em 

relação a esses estímulos de modo a desempenhar a tarefa; isto demanda o uso 

da estratégia de lugar (que envolve orientação alocêntrica).  Diferentemente, ratos 

treinados partindo de um único ponto da borda da piscina podem utilizar 

estratégias de guiamento e/ou de orientação. Além disso, se a localização da 

plataforma é mantida constante ao longo das sessões de treino, é possível avaliar 

a memória de referência espacial (um tipo de memória de longa duração; o animal 

deve diariamente procurar a plataforma no mesmo local, que assim  independe  do  

contexto temporal). Por outro lado, se a plataforma é apresentada numa 

localização diferente a cada dia, com pelo menos duas tentativas por dia, é 

possível avaliar a memória operacional espacial.  

Segundo outros autores, Olton (1979) e Olton e col. (1979), o tempo 

cronológico não seria o fator determinante sobre a manutenção ou não de uma 

informação, mas sim o processamento inicial que a originou. Informações 

apresentadas em contextos temporais específicos seriam manipuladas por um 

sistema de memória denominado operacional, sendo as informações, mantidas 

por períodos de tempo durante os quais fossem relevantes, devendo 

posteriormente ser ativamente apagadas, para evitar a sobrecarga do sistema 

(Walker e Olton, 1984). A memória operacional espacial (Olton e col., 1979) pode 

ser avaliada numa versão modificada do labirinto aquático. A estratégia consiste 

em alterar a localização da plataforma a cada dia, porém, nas demais tentativas 

do mesmo dia, os animais podem valer-se das informações coletadas na primeira 

tentativa para dirigirem-se a plataforma. Como a localização da plataforma muda a 

cada dia de forma aleatória, as informações específicas sobre a localização da 

plataforma em uma sessão são irrelevantes para as demais sessões, podendo ser 

descartadas, caracterizando o uso da memória operacional (Xavier e Oliveira- 
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Filho, 1995). Olton (1990) afirma que em toda aprendizagem há dois tipos de 

memória que organizam as informações.  

Seguindo a terminologia de Honig (1978, 1982), Olton sugere que o 

contexto específico, pessoal e temporal de uma situação é codificado na memória 

operacional (working memory). Ela constitui processo mnemônico responsável 

pela codificação de informações acerca do contexto temporal no qual o evento 

ocorre, distinguindo um instante dentro de um conjunto de eventos. Como 

resultado, a memória operacional é muito propensa às interferências de efeitos 

temporais. Em contraste, a memória de referência (reference memory) é o 

processo mnemônico responsável pela codificação das informações que não 

requerem associações com o contexto temporal. Diferentemente da memória 

operacional, a memória de referência generaliza através dos instantes é menos 

propensa à interferência temporal, isto é, na memória de referencia as 

associações aprendidas independem do contexto temporal e podem ser utilizadas 

a qualquer momento dependendo dos aspectos não temporais do contexto.  

Olton (1986, 1990) propõe que o hipocampo e suas interconexões mediam 

a memória operacional, enquanto algum outro sistema mediaria a memória de 

referência.  

Vários experimentos realizados a partir de lesões de estruturas do sistema 

hipocampal e/ou seus eferentes e aferentes, sugerem o envolvimento da formação 

hipocampal com a memória operacional, e não com a memória de referência, 

independente das informações envolvidas no contexto experimental serem 

temporais ou espaciais (Meck, Church e Olton, 1984; Olton, 1986). Assim, 

segundo Olton e outros autores, o sistema hipocampal, está diretamente envolvido 

na memória operacional temporal ou espacial, embora esta estrutura não seja 

requerida pela memória de referencia (Meck et al., 1987; Markowaska et al., 1989; 

Murray et al., 1989) um tipo de memória temporária em que o animal deve, a cada 

dia, procurar pela plataforma em um local diferente do dia anterior; assim esse tipo 

de memória é dependente do contexto espacial e temporal específico, e pode ser 

apagado após o uso. Isto é na memória operacional espacial, a informação sobre 

a localização da plataforma adquirida na primeira tentativa do dia é utilizada na 
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segunda e demais tentativas do mesmo dia para facilitar o desempenho do animal, 

mas deixa de ser útil quando as tentativas daquele dia são concluídas (Olton, 

1983; Santos, 1999); ademais, o intervalo de tempo entre as tentativas pode ser 

variado, permitindo avaliar também o tempo de retenção da informação espacial. 

A literatura descreve a formação hipocampal como desempenhando um 

papel importante no processamento da memória (Scoville, 1957; O´Keefe e Nadel, 

1978; Olton e col., 1979; Gray, 1982), particularmente na memória espacial (Olton 

e col., 1979; O´Keefe e Nadel, 1978).  

A formação hipocampal, principalmente as subregiões, CA1 e CA3 

apresentam alterações eletrofisiológicas durante os processos de aprendizado, 

tanto em animais, com em seres humanos (Skelto, 1987); alterações semelhantes 

ocorrem quando se avalia as funções hipocampais durante a exploração de um 

novo ambiente (Moser, 1995),  bem  como em  condições  de estresse e geração 

de ansiedade (Gray, 1982). Animais que apresenta territorialidade, movimentos 

migratórios ou necessitam precisão de localização espacial, apresentam regiões 

hipocampais comparativamente mais desenvolvidas que espécies evolutivamente 

comparáveis, fato que vem a reforçar propostas sobre o envolvimento do 

hipocampo com funções de localização espacial (Moser e col., 1998).  

 

 

 

1.3 ANSIEDADE E MEDO 

 

O comportamento de defesa e a natureza dos sinais de ameaça variam 

com a espécie ou gênero do animal, porém algumas estratégias padronizadas são 

adotadas em função dos diferentes níveis de ameaça com que o animal se 

defronta no seu meio ambiente.  

No momento em que o animal deixa a área segura para explorar uma área 

mais perigosa, ocorre o primeiro nível de defesa. O animal pode fazer isso de 

maneira cautelosa, frente a um perigo potencial/incerto. (Blanchard e Blanchard, 

1988). Esse comportamento atende a duas funções básicas: obter informações 
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que sinalizam que a ameaça não é iminente, propiciando assim, redução da 

defesa bem como de informações que permitam confirmar, identificar e localizar o 

perigo. Caso este não seja localizado ou confirmado, a investigação cautelosa se 

prolonga de forma imprevisível. Desta forma, se configuraria a ansiedade 

antecipatória ou condicionada. Essa reação de defesa é caracterizada por uma 

ansiedade inata. O animal passa para o próximo nível de defesa, no momento em 

que um predador é encontrado. Para o rato esse nível é caracterizado pela 

resposta de congelamento (Fanselow et al., 1988). Se o predador se aproxima 

(perigo próximo), o congelamento é interrompido e o animal passa para o terceiro 

nível de defesa, com ataque com saltos e mordidas (Blanchard et al., 1986).  

Para Gray e McNaughton (2000) o congelamento, a luta e a fuga 

desordenada fariam parte dos níveis primários. Esses comportamentos seriam 

resultantes do perigo próximo onde há pouco tempo para análise da situação. O 

próximo nível seria caracterizado por fuga ordenada resultante de um perigo 

identificado, porém distal; neste nível há mais tempo para a análise da situação e 

uma maior variedade de respostas possíveis. O comportamento de esquiva ativa 

ocorre quando o perigo é potencial e há a necessidade de ser evitado; neste nível, 

a análise e programação motora atingiriam altos níveis de abstração e poderia 

envolver condicionamento.  

A inibição comportamental com a avaliação de risco ocorre quando o perigo 

é potencial, mas há uma tendência de aproximação. Nessa situação é gerado um 

alto nível de conflito, onde há a necessidade do processamento da informação 

pelas estruturas que medeiam às tendências de esquiva e aproximação, e por 

aquelas que seriam responsáveis pelo nível mais complexo, atuando na resolução 

do conflito, com a definição da resposta mais apropriada após a comparação das 

tendências distintas.  

Em ratos selvagens, o comportamento antipredatório está organizado em 

função da disponibilidade de fuga e da distância entre o predador e a presa. A 

fuga é a resposta predominante se existe a possibilidade do predador aproximar-

se e ainda existe uma distância segura para fugir. No momento em que a fuga não 

é possível devido a pouca distância entre os dois animais, o congelamento é o 
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comportamento de defesa inicial, seguido da ameaça defensiva, onde ocorre a 

vocalização com exposição dos dentes. Quando o predador continua a se 

aproximar, o animal emite um salto explosivo de ataque. Esse salto pode resultar 

em uma mordida no predador, seguido imediatamente pela fuga (Blanchard e 

Blanchard, 1987).  

O medo e a ansiedade são comportamentos distintos incluídos no repertório 

da reação de defesa dos animais.  

Robert e Caroline Bianchard, avaliando as respostas defensivas 

comportamentais de roedores (ratos e camundongos), em confronto com os 

predadores classificaram as estratégias comportamentais exibidas de acordo com 

o nível de ameaça, sendo estas; ameaça real ou potencial (Blanchard e 

Blanchard, 1988; Blanchard et al.,1987). Esses pesquisadores definiram como 

respostas de medo àqueles comportamentos evocados na presença do predador 

(perigo real), e como respostas de ansiedade, os comportamentos evocados, na 

ausência do predador (perigo potencial), por sinais associados ao mesmo, como 

por exemplo, seu odor.  

Comportamentos distintos são observados em diferentes distâncias do 

predador; quando este estiver próximo do animal, surgem respostas relacionadas 

ao medo e no momento em que este estiver distante, surgem comportamentos 

relacionados à ansiedade. Reações de congelamento, vocalizações, ataques 

defensivos com saltos e auto-limpeza, podem ser indicativas de medo, e reações 

defensivas induzidas por estímulos onde ocorreram situações prévias de ameaça, 

não duradouras, são indicativas de ansiedade (Blanchard e Blanchard, 1987; 

1988).  

 

 

1.3.1 ANSIEDADE  

 

A ansiedade pode ser compreendida como um estado emocional que 

resulta de sentimentos de apreensão, incerteza e medo, freqüentemente 

experimentados na espécie humana e outros mamíferos (Darwin, 1872). Esses 
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sentimentos são normalmente referidos como desconfortáveis e são, em grande 

parte, acompanhados por diversas alterações fisiológicas, comportamentais e 

psicológicas, tais como taquicardia, sudorese, hiperventilação, aumento da tensão 

muscular, inquietude e alerta (Nutt, 1990).  

A ansiedade, quando manifestada em níveis adequados, parece ser 

importante para a motivação de um bom desempenho do indivíduo, ativando e 

mobilizando o organismo à sua adaptação ao ambiente. Por outro lado, quando se 

torna excessiva, a ansiedade pode ser considerada patológica prejudicando o 

desempenho (Dratcu e Lader, 1993; Graeff e Brandão, 1999). Segundo Dratcu e 

Lader (1993), altos níveis de ansiedade podem conduzir o indivíduo à exaustão e, 

consequentemente, à formação de sintomas psicossomáticos. 

Com a utilização de modelos animais de ansiedade, é possível reproduzir 

em laboratório aspectos da sintomatologia, etiologia, ou de possíveis tratamentos 

para a ansiedade, bem como os mecanismos pelos quais estes compostos 

produzem seus efeitos (Treit, 1985; File, 1992).  

Há dois principais grupos de modelos animais de ansiedade; sendo o 

primeiro baseado em medos inatos (etologicamente fundamentados) e o segundo 

baseado em aprendizagem associativa.  

Nos modelos etologicamente fundamentados, os estímulos desencadeiam 

respostas incondicionadas de medo, frente a situações e/ou estímulos que são 

naturalmente aversivos como, por exemplo, lugares novos ou intensamente 

iluminados, a presença de co-específicos e o confronto com predadores. Dentre 

estes modelos, pode-se citar a transição claro-escuro, a interação social, o 

labirinto em cruz elevado e à interação presa-predador.   

Vários modelos animais de ansiedade envolvem processos de 

aprendizagem associativa baseados no condicionamento clássico e/ou operante 

do medo. No condicionamento clássico, os estímulos neutros (condicionados), 

como por exemplo, sons de baixa intensidade e luzes, quando associados a 

estímulos aversivos (incondicionados), como choques elétricos e sons intensos, 

podem desencadear respostas de medo/ansiedade (resposta condicionada). A 

partir daí, esses estímulos neutros passariam a desencadear as respostas de 
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medo/ansiedade em decorrência de anteciparem para o animal a apresentação de 

um estímulo aversivo. No condicionamento operante, os animais aprendem 

determinadas estratégias ou tarefas, a fim de diminuir ou suprimir as 

conseqüências negativas associadas com a apresentação real de estímulos 

aversivos. A situação de punição ocorre, quando as respostas dos animais são 

seguidas de apresentação do estímulo aversivo, há desta maneira diminuição da 

expressão deste comportamento no futuro. Caso as respostas sejam seguidas 

pela retirada do estímulo aversivo, ocorre a fuga e, quando são seguidas pela 

evitação da apresentação do estímulo aversivo, acontece à esquiva. Entre os 

modelos baseados em aprendizagem associativa estão à resposta emocional 

condicionada, resposta de sobressalto intensificada pelo medo, o teste de conflito 

do beber punido e punição de pressão à barra (Geller e Seifter, 1960; Vogel et al., 

1971).  

A origem da ansiedade e de outras alterações emocionais está 

intimamente relacionada com as reações de defesa dos animais, as quais ocorrem 

em resposta a estímulos ou situações de perigo normalmente encontrado no 

ambiente em que vivem (Graeff e Guimarães, 1999).  

 

 

1.3.2 MEDO  

 

No momento em que um animal é confrontado com ameaça à sua 

integridade física ou à própria sobrevivência (representada pelo predador, 

agressor da mesma espécie ou pela mudança no ambiente), este apresenta um 

conjunto de respostas comportamentais e neurovegetativas que caracterizam a 

reação de defesa. A reação de defesa é o resultado de alterações do padrão 

comportamental e cardiovascular diante de estímulos ameaçadores ou 

estressantes (Bandler e Carrive, 1988).  

Em ratos e camundongos a reação de defesa mais comum é o 

congelamento. O congelamento é um padrão comportamental complexo e 
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coordenado caracterizado pela ausência de todos os movimentos corporais, 

exceto movimentos respiratórios (Bolles e Collier, 1976). Esse comportamento é 

uma maneira efetiva de evitar um provável perigo, quando a fuga e a esquiva são 

impossíveis. A aprendizagem também desempenha um papel importante quando 

um estímulo ativa o sistema de medo. 

O tempo de congelamento pode oferecer um método bastante conveniente 

e sensível para o estudo do medo condicionado (Bouton e Bolles, 1980; Fanselow 

e Baackes, 1982). Nessa condição ocorrem também alterações autonômicas 

como aceleração dos batimentos cardíacos e aumento da freqüência respiratória 

(Hoffer, 1970).   

Observa-se que todos os animais apresentam congelamento depois do 

choque, mas há variabilidade considerável quanto ao momento em que se inicia 

este comportamento (Bolles e Riley, 1973). Estudos referem que com um aumento 

na intensidade ou duração do choque, há aumento na agressão (Azrin et al., 1964; 

Dreyer e Church, 1968; Fanselow et al., 1980; Fanselow, 1986).  

No condicionamento aversivo Pavloviano, a apresentação de estímulo 

inicialmente neutro como, por exemplo, som, luz é pareada com um evento 

aversivo, como por exemplo, choque nas patas. Com o treino o animal passa a 

eliciar respostas que tipicamente ocorrem na presença de perigo, tais como 

comportamentos defensivos (resposta de congelamento), respostas autonômicas 

(mudança de pressão arterial e batimentos cardíacos), respostas neuroendócrinas 

(liberação de hormônios das glândulas adrenais e da pituitária), entre outras. 

O aprendizado sobre um contexto parece envolver a integração de uma 

multiplicidade de estímulos elementares, de uma variedade de modalidades, em 

uma única representação. Desta forma, após o condicionamento a um contexto, 

as respostas condicionadas não são eliciadas por componentes únicos do 

contexto, mas pela configuração completa dos elementos. Quando um animal 

recebe um choque nas patas imediatamente depois que é colocado no aparelho 

de condicionamento, posteriormente ele não exibirá respostas condicionadas de 

medo àquele contexto – este fenômeno é chamado de prejuízo do choque 

imediato. 
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A resposta condicionada de congelamento aumenta linearmente com o 

aumento do intervalo entre a introdução do animal no aparelho de treino e a 

liberação do choque nas patas (até dois minutos).  A pré-exposição ao contexto 

um dia antes do imediato condicionamento aversivo também resulta em aumento 

da resposta condicionada de congelamento; efeito de facilitação pela pré-

exposição ao contexto. Além disso, a pré-exposição a todos os elementos do 

contexto, em separado, não melhora o condicionamento ao contexto (Rudy et al., 

2004). Portanto, para que um ambiente ou contexto possa ser condicionado 

aversivamente, faz se necessário a formação de uma representação 

configuracional dos vários elementos do ambiente, a qual seria então associada 

com a representação do estímulo incondicionado e ainda, que certo período de 

tempo seria imprescindível para a construção dessa representação (Fanselow, 

1990). 

A aquisição do condicionamento clássico aversivo ao contexto parece 

envolver também o aprendizado configuracional sobre os múltiplos elementos 

constituintes do contexto em questão. Estudos evidenciam que a integridade 

funcional do hipocampo é crítica para a aquisição e a consolidação da 

representação unificada de um contexto (O´Keefe e Nade, 1978; Nadel et al., 

1985; Rudy e Sutherland, 1989). Tem sido sugerido que o papel do hipocampo no 

medo condicionado seria o de promover a transferência de uma configuração 

espacial do contexto para a amígdala, onde ocorreria então, a sua associação 

com os choques (estímulo incondicionado), determinando o processo de 

condicionamento (Sutherland e McDonald, 1990; Fendt e Fanselow, 1999). Lesões 

pós-treino do hipocampo também induzem diminuição no comportamento de 

congelamento, mas esse efeito é menos pronunciado conforme se aumenta o 

intervalo entre o treino e lesão (Maren et al., 1997).  

Lesões no hipocampo, tanto eletrolítica quanto neuroquímica, levam a 

diminuição no condicionamento contextual de medo (Maren et al., 1997; Fanselow, 

2000). Além disso, foi sugerido o envolvimento hipocampal na aquisição da 

memória contextual, já que lesões dessa estrutura bloqueiam o desempenho em 

tarefas que requerem a aprendizagem e memória de relações espaciais (Olton et 
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al., 1979; Morris et al., 1986; Gewirtz et al., 2000; Maren e Holt, 2000; Chen et al., 

2001; Redish, 2001).  

Para Gray (1987), o hipocampo é uma estrutura que funciona como um 

comparador que avalia estímulos atuais e estímulos esperados, ativando, em 

situações aversivas, os comportamentos mais adequados. Os animais que 

apresentam o hipocampo lesado deixam de reconhecer o estímulo estressor como 

ameaçador, aumentando, assim, sua atividade exploratória, não somente em 

situações aversivas (no caso dos braços abertos no labirinto em cruz elevado e o 

lado claro do teste claro-escuro), como também após exposição prévia a um 

estímulo estressante, como, por exemplo, a imobilização (Andrade et al., 1999). 

De fato, existem fortes evidências de que o hipocampo está envolvido na 

aprendizagem das características contextuais em que o condicionamento ocorre 

(Marren et al., 1997; Fanselow, 2000; Gewirtz et al., 2000; Maren e Holt., 2000).  
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2.0 OBJETIVOS 

  

OBJETIVO 
 

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da anóxia neonatal, em modelo 

animal desenvolvido em nosso laboratório, quanto a possíveis alterações 

comportamentais, em ratos adultos.  

 

2.1 Objetivos específicos 
 
 

Os objetivos específicos estabelecidos no presente estudo foram:  

 

1 – Avaliar eventuais alterações de memória de referência espacial, no labirinto 

aquático de Morris em ratos Wistar adultos, submetidos à anóxia neonatal; 

2 – Avaliar eventuais alterações de memória operacional com diferentes intervalos 

entre as tentativas (zero, dez e trinta minutos), no labirinto aquático de Morris, em 

ratos Wistar adultos, submetidos à anóxia neonatal; 

3 - Avaliar alterações sensoriais no labirinto aquático com plataforma visível, em 

ratos Wistar adultos, submetidos à anóxia neonatal; 

4 - Avaliar eventuais alterações da ansiedade em ratos Wistar adultos, submetidos 

à anóxia neonatal, pelo labirinto em cruz elevado; 

5 - Avaliar eventuais alterações a aquisição do medo condicionado ao som e ao 

contexto, em ratos Wistar adultos, submetidos à anóxia neonatal, pelo teste de 

medo condicionado ao contexto e pelo teste de medo condicionado ao som.  

 

 

38 



                                                                                                                                                  

 

 

 

3.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Sujeitos 

 

Para o procedimento da anóxia neonatal, foram utilizados 25 ratos albinos 

(Ratus norwegicus, linhagem Wistar), divididos em dois grupos, Anóxia (n=13) e 

Controle (n=12), machos, neonatos (aproximadamente 30 horas de vida, pesando 

de 6 a 8 g), criados no biotério do Instituto de Ciências Biomédicas III – USP, com 

temperatura constante (23 ºC ± 1 °C), ciclo claro/escuro de 12:12h, início do claro 

às 7:00h, e água e comida ad libtum. Os animais foram mantidos junto aos pais 

até o início do experimento. Os procedimentos descritos estão de acordo com os 

Princípios Éticos de Experimentação Animal adotado pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA) e foram aprovados pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal (CEEA) (Protocolo n° 134, fls. 38 do livro 2 para uso de 

animais em experimentação). 

Os mesmos animais (grupo anóxia e grupo controle) descritos acima, à 

partir de 60 dias de idade, foram submetidos aos testes para avaliar a memória de 

referência espacial, memória operacional com intervalos entre as tentativas de dez 

minutos, trinta minutos e zero e plataforma visível no labirinto aquático de Morris. 

Estes, posteriormente, foram submetidos ao teste no labirinto em cruz elevado, 

treino de condicionamento clássico aversivo, teste de medo condicionado ao 

contexto e teste de medo condicionado ao som. 

Os animais foram submetidos às tarefas com as seguintes idades no início 

do experimento: 

- Sessenta dias de idade os animais tiveram início à tarefa de memória de 

referência espacial, no labirinto aquático de Morris; 

- Setenta e três dias de idade, tiveram início à tarefa de memória 

operacional com intervalo de dez minutos entre as tentativas, no labirinto aquático 

de Morris; 

- Oitenta e dois dias de idade, tiveram início às tarefas de memória 
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operacional com intervalo de trinta minutos entre as tentativas, no labirinto 

aquático de Morris; 

- Oitenta e nove dias de idade, tiveram início às tarefas de memória 

operacional com intervalo zero entre as tentativas, no labirinto aquático de Morris; 

- Noventa e cinco dias de vida, tiveram início às tarefas com plataforma 

visível, no labirinto aquático de Morris; 

- Com cento e um dias de idade, teve-se início ao teste do labirinto em cruz 

elevado; 

- Cento e seis dias, teve-se início ao treino de condicionamento aversivo; 

- Cento e sete dias de idade, teve-se início ao teste de medo condicionado 

ao contexto; 

- Cento e oito dias de idade, teve-se início ao teste de medo condicionado 

ao som. 

 

3.2  Condições experimentais para a anóxia neonatal 

 

Para a exposição dos animais à anóxia neontal, foi utilizada câmara semi-

hermética de policarbonato (31,0 × 14,0 × 19,5 cm), adaptada a partir da descrição 

de Tang e Nakazawa (2005), com entrada e saída de gás, acoplada a manômetro, 

fluxômetro e a cilindro de nitrogênio gasoso. Com o objetivo de evitar hipotermia e 

potencializar os efeitos da anóxia, a temperatura da câmara foi mantida entre 35° 

e 37° C através da imersão parcial da mesma em água aquecida por resistência 

elétrica (Figura 1). Esta faixa de temperatura é importante uma vez que a 

temperatura basal dos neonatos é de 33° C, constituindo por si só um fator de 

neuroproteção (Caputa et al., 2005; Rogalska et al., 2006). Os casais foram 

mantidos juntos até o nascimento dos filhotes, quando o macho foi transferido 

para outra gaiola, permanecendo na mesma gaiola, apenas a mãe com os 

neonatos.  

Para a anóxia, primeiramente a câmara foi saturada completamente com 

nitrogênio 100% a um fluxo de 3L/minuto e pressão de 101,7 kPa, determinados 
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de acordo com a literatura (Tang e Nakazawa, 2005; Rogalska et al., 2006; Coq et 

al., 2007). Os animais foram então colocados rapidamente na câmara, 

permanecendo durante 25 minutos nestas condições, considerando o tempo 

máximo para não ocorrer morte dos neonatos (Dell´Anna et al., 1995).  

Testes prévios realizados neste laboratório mostraram que períodos 

ligeiramente maiores causaram alto índice de mortalidade. Para o período 

considerado, o índice de mortalidade foi de 12,5%, semelhante ao observado em 

literatura (Dell´Anna et al., 1991; Iuvone et al., 1996).  

Após a recuperação dos animais (recuperação da coloração, da respiração 

e da movimentação ativa), que ocorreu em média 5 minutos após a retirada da 

câmara, estes foram devolvidos para a mãe até o desmame (21 dias) e 

posteriormente foram mantidos em caixas de polietileno (medindo 40 x 33x 16 cm) 

forradas com maravalha (serragem) com 2 ratos cada uma. 

 O grupo controle foi exposto às mesmas condições experimentais, no 

entanto não houve a troca do ar dentro da câmara, ou seja, permaneceram ao ar 

ambiente. O modelo experimental escolhido para provocar anóxia nos neonatos já 

foi utilizado e consagrado pela literatura (Herschkowitz et al., 1983; Yamamoto e 

Kato, 1986; Dell´Anna et al., 1993; Dell´Anna et al., 1995; Buwalda et al., 1995; 

Iuvone et al., 1996; Nakajima et al., 1996; Speiser et al., 1998; Dell´Anna et al., 

1997; Nakajima et al., 1999; Rogalska et al., 2004; Strata et al., 2004; 

Sandagernielsen et al., 2004; Laviola et al., 2004; Bohr, 2004; Caputa et al., 2005; 

Tang e Nakazawa, 2005; Rogalska et al., 2006; Coq et al., 2008).  
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               Figura 1. Sistema  utilizado  para  provocar  anóxia  nos  ratos  neonatos. A – cilindro de    
                              nitrogênio   gasoso  (concentração de 100%);  B – manômetro; C – fluxômetro;  
                              D – entrada de  gás;  E -  câmera  em  policarbonato  parcialmente  imersa  na  
                              água; F -bomba difusora de água  (para homogeinizar a temperatura da água);  
                              G – resistência para aquecimento de água; H – termômetro; I - saída do gás.   
 
 
3.3 Testes comportamentais 
 

No presente estudo, utilizou-se o labirinto aquatico de Morris para avaliar o 

desempenho dos ratos do grupo anóxia e grupo controle, quanto à memória de 

referência, memória operacional com diferentes intervalos entre as tentativas (dez, 

trinta e zero) e plataforma visível, sendo que a motivação envolvida no 

desempenho destas tarefas foi sair da água.  

O labirinto em cruz elevado foi utilizado para avaliar os níveis de ansiedade 

em ambos os grupos, por meio do paradigma de teste e re-teste; paralelamente, 

avaliou-se também a atividade locomotora e o comportamento de avaliação de 

risco no mesmo paradigma comportamental. 

Foi realizado treino de condicionamento clássico aversivo na caixa de 

esquiva inibitória, e posteriormente os testes de medo condicionado ao contexto e 

medo condicionado ao som.  

A 

B 

C 

I 

F 

G 

H 
D

E 
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3.3.1 Labirinto aquático de Morris 

 

O labirinto aquático de Morris consiste de uma piscina circular, construída 

em fibra de vidro, de 200 cm de diâmetro e 50 cm de profundidade, que repousa 

sobre uma armação de madeira.  As paredes internas são pretas de modo a torná-

las  homogêneas. A piscina foi mantida em uma sala medindo 3,0 x 3,0 com vários 

estímulos salientes nas paredes, além do experimentador que se posicionava em 

um mesmo local da sala durante todo o período de experimento (Figura 2). 

 

 
 
 

                     Figura 2. Representação esquemática do Labirinto aquático de Morris (Adaptado  
                                    de Bear, 2002). 

 

A cada dia de treino a piscina foi preenchida com água a 26° C ±1 até a 

altura de aproximadamente 27 cm. Uma plataforma foi colocada cerca de 1,5 cm 

abaixo do nível  da água, construída de acrílico preto medindo 9 cm de diâmetro 

serviu como local para  que  os  animais  pudessem  subir  e  escapar  da  água.  

Como não existam estímulos proximais indicando a localização da plataforma (a 

parede da piscina era  homogeneamente preta). Nas tarefas de memória de 

referência espacial e na memória operacional (dez, trinta e zero entre as 
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tentativas), o animal navegava com base em pistas distais, objetos fixados nas 

paredes da sala. Na tarefa com a plataforma visível, os animais navegavam em 

direção à plataforma (indicado pelo cilindro branco, que permaneceu acima da 

plataforma), e não com base nas pistas distais. 

Uma câmera de vídeo posicionada aproximadamente a 180 cm acima do 

centro da piscina, conectada a um microcomputador, registrou e armazenou 

numericamente todos os dados referentes à trajetória dos animais dentro da 

piscina. O programa Ethovision (Noldus, versão 3) permitiu calcular diferentes 

parâmetros, incluindo (1) a  latência, o tempo decorrido desde a liberação do 

animal na piscina até que ele  encontre e suba na plataforma, (2) o comprimento 

do trajeto traçado na piscina e (3) a  velocidade do nado. 

Para a análise descritiva dos dados, a piscina foi dividida em quatro 

quadrantes com a mesma área, formados por linhas imaginárias, as quais se 

cruzam no centro da piscina, formando ângulos de 90º. As fronteiras dos 

quadrantes encontram-se na margem da arena e nas linhas imaginárias ligando o 

norte ao sul e o leste ao oeste. Pontos de partida arbitrariamente denominados 

(N), (S), (E) e (W), além de outros quatro pontos situados a nordeste (R), noroeste 

(T), sudoeste (O) e sudeste (D), todos na borda da arena, foram utilizados. Toda a 

sala foi iluminada com luz indireta. 

Na tarefa para avaliar a memória de referência espacial, a plataforma foi 

mantida em uma única localização, no centro do quadrante três, em todas as 

tentativas e durante todos os dias de treinamento.  

Por outro lado, para avaliar a memória operacional com intervalo entre as 

tentativas (ITI) de dez, trinta e zero, a plataforma variou a cada dia de teste. A 

localização da plataforma a cada dia não era previsível de modo que os animais 

deveriam encontrá-la por acaso e/ou varredura. Nas demais tentativas do mesmo 

dia, os animais poderiam valer-se da primeira informação e melhorar seu 

desempenho, caso fossem capazes de reter a informação sobre a localização da 

plataforma naquele dia em sua memória operacional.  

Na tarefa com a plataforma visível, a plataforma variou de localização a 

cada dia e tentativa de teste. 
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Para avaliação da memória de referência espacial, cada animal foi 

submetido ao treinamento envolvendo quatro tentativas por dia, durante dez dias; 

o intervalo de tempo entre as tentativas (ITI) foi de dez minutos. O ponto de onde 

os animais foram liberados na piscina variou a cada dia e a cada tentativa, numa 

ordem aleatória e balanceada para não enviesar a busca espacial do animal. 

Para avaliação da memória operacional, com intervalo entre as tentativas 

de dez minutos, cada animal foi submetido ao treinamento envolvendo três 

tentativas por dia, durante seis dias. Quando os intervalos entre as tentativas, 

foram de trinta e zero minuto, cada animal foi submetido ao treinamento 

envolvendo três tentativas por dia, durante quatro dias. Na tarefa com a plataforma 

visível, os animais foram submetidos ao treinamento envolvendo três tentativas 

por dia, durante três dias de testes. 

Em todas as tarefas, em cada tentativa, o animal foi liberado de um dos 

pontos (dentre 8) da borda  da piscina com o focinho voltado para a parede da 

piscina. No momento em que o animal era liberado pelo experimentador iniciava-

se o registro. Quando o animal subia na plataforma, o sistema de registro era 

desligado e o trajeto do animal na piscina, naquela tentativa, era gravado para 

posterior análise; o animal permanecia sobre a plataforma por cerca de 10 

segundos. Se o animal não encontrasse a plataforma em até 120 segundos (que 

era a duração máxima de cada tentativa) ele era manualmente guiado até a 

plataforma pelo  experimentador,  onde  permanecia  por  cerca  de  10  segundos, 

findos os quais era transferido para uma caixa de espera até a próxima  tentativa 

ou para sua própria gaiola ao final das tentativas daquele dia. 

 

3.3.2 Labirinto em cruz elevado 

 

O labirinto em cruz elevado (Figura 16) foi construído com acrílico branco, 

conforme as medidas descritas por Pellow et al. (1985); cada um dos quarto 

braços media 50 cm de comprimento e 10 cm de largura, sendo dois deles, 

opostos pelo centro, com paredes laterais de 40 cm de altura, denominados 

braços fechados, e dois deles, também opostos pelo centro, com paredes de 1 cm 
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de altura, denominados  braços abertos. 

O aparelho foi apoiado em suportes ficando a 50 cm do assoalho em sala 

isolada.  Todo o procedimento foi filmado por meio de uma câmera de vídeo ligada 

a um sistema de vídeo-cassete. 

 

 
   Figura 03. Fotografia do labirinto em cruz elevado utilizado para avaliar o nível de ansiedade. 

 

Os animais foram individualmente colocados no centro do labirinto, 

podendo percorrê-lo livremente ao longo de cinco minutos (sessão um).  

Imediatamente após a colocação do animal no labirinto, o experimentador se 

retirava da sala, fazendo o monitoramento dos comportamentos do animal por 

meio da câmera de vídeo ligada a uma televisão; adicionalmente, a sessão foi 

registrada em fita de vídeo. Um programa computacional (X-Plo-Rat, versão 3.0) 

permitiu registrar o número de entradas nos braços abertos e fechados, o número 

de vezes que o animal passou pelo centro do labirinto (cruzamentos no quadrado 

central) e o tempo de permanência nos braços abertos, fechados e no centro do 
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labirinto. O critério para se caracterizar a entrada e/ou a saída dos braços foi 

definido como a colocação das quatro patas nos braços e/ou no quadrado central 

(Rodgers  et  al.,  1994).  Ao término da sessão um, o animal foi transferido para 

sua gaiola, onde permaneceu por 5 minutos. Durante esse período, o labirinto foi 

limpo com uma solução de álcool a 10%, para minimizar a interferência de odores 

eventualmente deixados pelo animal.  A seguir, o mesmo animal foi submetido a 

uma segunda exposição ao labirinto idêntica à primeira (sessão dois).   

 

 

3.3.3 Treino de condicionamento clássico aversivo 

 

O aparelho utilizado no treino de condicionamento clássico aversivo (Figura 

22) constitui de uma típica caixa de esquiva inibitória, a qual compreendeu dois 

compartimentos de acrílico de dimensões 30 X 28 X 40 cm, conectados por uma 

portinhola do tipo “guilhotina” de 10 X 10 cm,  distante 10 cm das paredes laterais. 

Um dos compartimentos tinha paredes brancas (compartimento A), enquanto o 

outro compartimento possuía duas paredes pretas (paredes laterais) e duas 

paredes brancas com figuras geométricas pretas (paredes anterior e posterior; 

compartimento B). O assoalho consistia de barras de aço de 0,32 cm de diâmetro 

com distância de cerca de 1,5 cm entre si. As barras de aço do assoalho do 

compartimento B eram conectadas a um gerador de choque sem “scrambler”. Às 

paredes do compartimento B foram instaladas três caixas de som, as quais, 

quando acionadas por computador, liberavam um som de 550 Hz e 80 dB. 
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Figura 04.  Fotografia  do  aparelho   utilizado  no  treino  da  tarefa  de  condicionamento  clássico  
                  aversivo e no teste de medo condicionado ao contexto.   (A) Parte externa do aparelho.  
                  (B) Vista superior do aparelho. 
 

O treino de condicionamento aversivo foi conduzido somente no 

compartimento B da caixa, que era fechado por uma tampa, onde se encontrava 

um orifício através do qual todo o procedimento foi filmado por uma câmera de 

vídeo ligada a um vídeo cassete e a uma televisão, sendo possível, desta 

maneira, a gravação do treinamento de cada animal. 

Para o treinamento dos animais na situação de condicionamento clássico 

aversivo, os animais receberam pareamento de som com choque. 

Cada sujeito (anóxia e controle) foi inicialmente retirado individualmente de 

sua gaiola no biotério, colocado em uma outra gaiola e transportado para a sala de 

experimentação. Em seguida, o animal era introduzido no compartimento B do 

aparelho. Passados dois minutos, o animal recebia o primeiro pareamento som-

choque, tendo o som duração de cinco segundos, e o choque sendo liberado 

durante o último segundo da apresentação do som (som: 5 s, 550 Hz, 80 dB; 

choque: 1 s, 1 mA). Foram administrados cinco pareamentos de som e choque, 

com intervalos de 30 segundos entre eles. Após o último pareamento de som e 

choque, aguardava-se 30 segundos para a retirada do animal do aparelho. Findo o 

treinamento, o animal era transportado de volta para a sua gaiola. O treino na 

situação de condicionamento clássico aversivo tinha, portanto, duração total de 

quatro minutos e meio.  

A B 

48 



                                                                                                                                                  

 

 

3.3.4 Teste de medo condicionado ao contexto 

 

O mesmo aparelho utilizado no treino de condicionamento clássico aversivo 

(Figura 22) foi utilizado no teste de medo condicionado ao contexto.  

O procedimento de teste consistia em, inicialmente, transportar o animal 

individualmente da sua gaiola para a sala de experimentação. Em seguida, o 

animal era introduzido no compartimento B do aparelho, onde permanecia por um 

período de quatro minutos; nenhum estímulo sonoro nem tampouco o choque 

eram apresentados ao animal. Findo esse período, o animal era retirado do 

aparelho experimental e transportado de volta à sua gaiola. A sessão do teste foi 

filmada e gravada em fitas de vídeo.  

A duração das respostas de congelamento foi medida durante o teste de 

condicionamento aversivo ao contexto, e analisada em quatro blocos de um 

minuto. 

 

3.3.5 Teste de medo condicionado ao som 

 

O teste de medo condicionado ao som foi realizado em uma sala em uma 

sala experimental diferente da sala onde foram realizados o treino e o teste de 

condicionamento ao contexto.  

O aparelho do teste (Figura 23) também foi diferente, consistindo de um 

cilindro de acrílico cinza, de 40 cm de altura e 37 cm de diâmetro. Diferentemente 

do aparelho de treino o assoalho não possuía grades metálicas, mas era de 

acrílico preto. Três caixas de som foram conectadas à parede do aparelho, de 

modo que quando acionadas por computador, produziam um som idêntico (550 

Hz, 80 dB, 5 s) ao empregado durante o treino de condicionamento aversivo. 
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              Figura 05. Fotografia do aparelho utilizado no teste  de  medo  condicionado  ao 
                               som. (A) Parte externa do aparelho. (B) Vista superior do aparelho. 

 

 
O procedimento de teste consistia em, inicialmente, transportar o animal 

individualmente da sua gaiola para a sala de experimentação. Em seguida o 

animal era introduzido ao aparelho, onde, após três minutos, iniciava-se cinco 

apresentações do som, cada qual por um período de cinco segundos, com 

intervalos de 30 segundos entre elas. O animal permanecia no aparelho até o 

término do oitavo minuto, quando então, era retirado e transportado de volta à 

gaiola. Em nenhum momento o choque era apresentado ao animal. A sessão do 

teste foi filmada e gravada em fitas de vídeo.  

A duração das respostas de congelamento foi medida durante o teste de 

condicionamento aversivo ao som, e analisada posteriormente em oito blocos de 

um minuto cada. 

 

 
 
 
 
 
 
 

B A 
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4.0 ANÁLISE ESTATÍSTICA  
 

Para realizar a análise estatística nos testes envolvendo a memória de 

referência espacial, memória operacional e plataforma visível, foi utilizada uma 

Análise de Variância para Medidas Repetidas (ANOVA) separada para cada um 

dos parâmetros mensurados, incluindo latência, comprimento do trajeto e 

velocidade do nado, tendo grupos (anóxia versus controle) como fator entre 

sujeitos, e tentativas (memória de referência espacial - primeira à quarta, memória 

operacional e plataforma visível - primeira a terceira), e dias (memória de 

referência - de um a dez, memória operacional ITI 10 – de um a seis, ITI trinta e 

zero – de um a quatro e plataforma visível – de um a três) como fatores intra-

sujeitos. Quando a ANOVA indicou a existência de diferenças significantes, 

realizou-se um teste post hoc de comparações múltiplas de Duncan para 

identificar a origem da diferença.  

 No teste do labirinto em cruz elevado, a partir dos escores mensurados, 

calculou-se a percentagem de entrada nos braços abertos (o número de entradas 

nos braços abertos dividido pela soma do número de entradas nos braços abertos 

e número de entrada nos braços fechados por 100) e a porcentagem de tempo 

nos braços abertos (o tempo de permanência nos braços abertos dividido pela 

soma do tempo de permanência nos braços abertos, tempo de permanência nos 

braços fechados e tempo de permanência no quadrado central, multiplicado por 

100). 

 A ANOVA permitiu comparar o desempenho dos animais dos grupos anóxia 

e controle, tomados como fator entre-sujeitos, nas duas sessões de teste, 

tomadas como fator intra-sujeitos. Foram realizadas ANOVAs independentes para 

cada um dos parâmetros comportamentais considerados relevantes, incluindo a 

porcentagem de entradas nos braços abertos, a percentagem de tempo nos 

braços abertos, o número de entradas nos braços fechados, o tempo de 

permanência no quadrado central e o número de cruzamentos no quadrado 

central. 
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Os dados comportamentais referentes aos testes de medo condicionado ao 

som e ao contexto foram analisados estatisticamente através de uma Análise de 

Variância (ANOVA) para medidas repetidas. A ANOVA permitiu comparar o 

desempenho dos animais dos grupos anóxia e controle, tomados como fator entre-

sujeitos, e um fator intra-sujeitos, que consistiu nos blocos de tempo nos qual o 

teste foi dividido (quatro blocos de um minuto cada). A porcentagem de tempo em 

de congelamento exibido pelos animais durante o teste foi tomada como variável 

dependente.  

Os dados de todos os testes foram analisados por meio do pacote 

estatístico SAS (SAS Institute Inc.) e os gráficos construídos com auxílio do 

programa Sigma Plot (versão 9.0) e do programa Graph Pad Prism 5.00. 
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5.0 RESULTADOS 

 

 

Os resultados evidenciaram diferenças comportamentais entre os grupos 

dos animais anóxia e controle, nos testes envolvendo a memória de referência 

espacial, memória operacional com diferentes intervalos entre as tentativas e 

plataforma visível, sugerindo que a anóxia interferiu na aquisição e desempenho 

da tarefa de navegação espacial no labirinto aquático de Morris. No teste do 

labirinto em cruz elevado os animais anóxias mostraram-se menos ansiosos, 

tendo permanecido menor tempo em congelamento no teste do medo 

condicionado ao contexto, porém não ao som. 
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5.1 Memória de referência espacial 

 

No teste envolvendo a memória de referência espacial, os resultados 

evidenciaram que houve melhora de desempenho tanto dos animais anóxia como 

dos animais controle ao longo dos 10 dias de teste, indicando que houve aquisição 

da tarefa de navegação espacial, porém, observou-se que os animais anóxia 

demonstraram desempenho inferior quando comparado aos animais controle, 

conforme ilustrado na figura 6. Verificaram-se diferenças significantes em relação 

aos grupos anóxia e controle (P = 0.0059), indicando que a anóxia neonatal, como 

produzida no presente estudo, gerou prejuízo no desempenho dos animais anóxia. 

Observou-se também, que houve melhora de desempenho dos animais de ambos 

os grupos, no decorrer das tentativas do mesmo dia e ao longo dos dias de testes, 

evidenciados pelas diferenças significantes em relação aos fatores dia (P < 

0.0001), tentativa (P < 0.0001) e também em relação à interação dia/tentativa (P < 

0.0001). 

MEMÓRIA DE REFERÊNCIA ESPACIAL 
 

 

                 
                          Figura 6. Latência  dos animais  dos grupos controle  (n=12) e anóxia (n=13) ao longo dos  
                                         dias  de  treinamento no  teste  de  memória  de  referência  espacial  no  labirinto  
                                         aquático  de Morris. Os valores indicam a Média (± E.P.M.) de 4 tentativas a cada  
                                         dia. 
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5.2 Memória operacional (dez, trinta e zero)  

 

Nos testes envolvendo a memória operacional com intervalos entre as 

tentativas de dez, trinta e zero, os resultados evidenciaram que houve melhora de 

desempenho tanto dos animais anóxia como dos animais controle ao longo das 

tentativas de cada dia de teste, porém a melhora nos animais controle ocorreu em 

um espaço de tempo menor, evidenciado desde o primeiro dia. Observou-se que 

os animais anóxia necessitaram de mais dias de teste, para atingirem 

desempenho próximo aos encontrados nos animais do outro grupo, conforme 

ilustrado nas figuras 7, 8 e 9. 

Os resultados demonstraram diferença significante quanto ao fator grupo, 

nos três intervalos entre as tentativas; ITI 10 (P = 0.0004), ITI 30 (P = 0.0418) e ITI 

0 (P = 0.0095), indicando que a anóxia, como produzida no presente estudo, 

gerou prejuízo no desempenho dos animais anóxia, no teste da memória 

operacional. No que diz respeito ao fator tentativa, o mesmo valor de significância 

(P < 0.0001) foi revelado nos diferentes intervalos entre as tentativas (dez, trinta e 

zero) minutos. 

 Com relação à interação dos fatores tentativa/grupo, ITI 10, observou-se 

diferença significante entre grupos principalmente na tentativa dois (P = 0,0200), 

tendo sido esta diferença mais evidente, nos dias um, cinco e seis.  Quando o ITI 

foi de 0 minuto, observou-se diferença entre grupos próximo da significância (P = 

0.0708), indicando que houve melhora de desempenho de ambos os grupos, 

quanto às tentativas, do mesmo dia de teste, porém esta melhora, menos evidente 

nos animais anóxia. Verificou-se ausência de significância quando o ITI foi de 30 

minutos (P = 0,5293), indicando que houve melhora no desempenho dos animais 

de ambos os grupos, quanto às tentativas do mesmo dia de teste. 
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MEMÓRIA OPERACIONAL – LATÊNCIA -  ITI 10 

 
                          Figura 7.  Latência  dos  animais dos grupos anóxia (n=13) e controle (n=12) ao longo dos 
                                          seis  dias  de treinamento no teste de memória operacional no labirinto aquático 
                                          de   Morris.  Os valores  indicam a  Média (± E.P.M.) das tentativas dos          
                                          grupos anóxia e controle ao longo dos dias. 
                                              

                                         MEMÓRIA OPERACIONAL – LATÊNCIA - ITI 30 

 

                                        Figura 8. Latência  dos  animais  dos  grupos  anóxia  e controle  ao  longo  
                                                        dos quatro dias de treinamento no teste de memória operacional 
                                                        no  labirinto  aquático  de   Morris.  Os  valores indicam  a  Média 
                                                       (± E.P.M.)  das tentativas dos grupos anóxia e  controle ao  longo 
                                                        dos dias. 
  

   MEMÓRIA OPERACIONAL – LATÊNCIA - ITI 0 

 

                                      Figura 9. Latência   dos   animais dos grupos anóxia e controle ao longo dos 
                                                     quatro    dias  de  treinamento no teste de memória operacional no  
                                                     labirinto aquático de Morris. Os valores indicam a Média (± E.P.M.)                            
                                                     das tentativas dos grupos anóxia e controle ao longo dos dias.       
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Nos testes envolvendo a memória operacional com intervalos entre as 

tentativas de dez, trinta e zero, os resultados evidenciaram diminuição do 

comprimento do trajeto dos animais de ambos os grupos, ao longo das tentativas 

de cada dia de teste, sendo esta diferença, menos evidente nos animais anóxia, 

estes, percorreram trajeto maior quando comparado aos animais controle, e 

necessitaram de mais dias de testes, para atingirem desempenho próximo aos 

encontrados nos animais do outro grupo, conforme ilustrado nas figuras 10, 11 e 

12. Revelou-se também que os animais de ambos os grupos diminuíram o 

comprimento do trajeto à medida em passavam pelas tarefas, ou seja, 

conseguiram valer-se das experiências prévias para melhorarem seu 

desempenho. 

Os resultados revelaram diferença significante em relação ao fator grupo, 

nos três intervalos entre as tentativas; ITI 10 (P = 0,0264), ITI 0 (P = 0,0344), 

porém ausência de diferença significante quando o ITI foi de 30 minutos (P = 

0,1407). Com relação ao fator tentativa, a mesma diferença significante (P < 

0,0001) foi revelada nos diferentes intervalos entre as tentativas (dez, trinta e zero) 

minutos. 

Com relação à interação tentativa/grupo, ITI 10, revelou-se diferença 

significante na tentativa dois (P = 0,0318), tendo sido esta diferença mais evidente 

nos dias um e cinco. Porém observou-se ausência de diferença significante quanto 

ao mesmo parâmetro, no ITI 30 (P = 0,9623) e ITI 0  (P = 0,6786). 
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                             MEMÓRIA OPERACIONAL – COMPRIMENTO DO TRAJETO -  ITI 10 

 
                                Figura 10.Comprimento do trajeto dos animais dos grupos anóxia (n=13) e controle  
                                                (n=12)  ao  longo dos   seis  dias  de  treinamento  no  teste  de  memória 
                                                operacional no labirinto  aquático de Morris.   Os valores indicam a Média   
                                                (± E.P.M.) das tentativas dos grupos anóxia e controle ao longo dos dias. 
                                           

MEMÓRIA OPERACIONAL- COMPRIMENTO DO TRAJETO - ITI 30 

 

                                         Figura 11. Comprimento do trajeto dos  animais dos grupos anóxia (n=13)  
                                                          e  controle (n=12) ao  longo dos  quatro dias de treinamento no   
                                                          teste de memória  operacional no labirinto  aquático  de  Morris.   
                                                          Os valores  indicam  a   Média   (± E.P.M.)  das  tentativas  dos  
                                                          grupos anóxia e controle ao longo dos dias. 
 
                                                          

MEMÓRIA OPERACIONAL – COMPRIMENTO DO TRAJETO -ITI 0 

 
                                               Figura 12. Comprimento do trajeto dos animais dos grupos anóxia (n=13)  
                                                           e  controle (n=12) ao longo dos quatro dias de  treinamento no  
                                                           teste  de memória operacional  no labirinto aquático de Morris.                                                                  
                                                           Os    valores  indicam a Média (± E.P.M.) das tentativas dos  
                                                           grupos anóxia e  controle ao longo dos dias. 
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Nos testes envolvendo a memória operacional com intervalos entre as 

tentativas de dez, trinta e zero, os resultados evidenciaram que houve variações 

na velocidade do nado de ambos os grupos em relação às tentativas do mesmo 

dia de teste e que os animais anóxia, apresentaram velocidade do nado inferior 

quando comparado aos animais controle, conforme ilustrado nas figuras 13, 14 e 

15.  

Os resultados revelaram diferença significante em relação ao fator grupo, 

nos três intervalos entre as tentativas; ITI 10 (P = 0,0021), ITI 30 (P = 0,0170) e ITI 

0 (P = 0,0129), indicando que a anóxia neonatal, como produzida no presente 

estudo, gerou prejuízo na velocidade do nado dos animais do grupo anóxia. 

Observou-se diferença significante em relação ao fator dia quando os 

intervalos entre as tentativas foi de 10 (P = 0,0003) e 0 (P = 0.0019), indicando 

que houve variação na velocidade do nado entre os diferentes dias de testes, 

porém verificou-se ausência de significância quando o ITI foi de 30 (P = 0,5347).    

Demonstrou diferença significante em relação à interação dia/tentativa ITI 0 

e 10 (P = < 0,0001) e  ITI 30 (P = 0,0003) e quanto a interação dia/tentativa/grupo 

quando o ITI foi de  0 (P = 0,0400) e ITI 30 (P = 0,0126),  indicando que houve 

variação na velocidade do nado entre os diferentes grupos, dias e tentativas de 

testes e que os animais anóxia apresentaram velocidade do nado inferior que os 

animais controle, porém verificou-se ausência de diferença significante quando o 

ITI foi de 10 (0,3557). 
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                                MEMÓRIA OPERACIONAL – VELOCIDADE - ITI 10 

 

 
                                     Figura 13. Velocidade do nado dos animais dos grupos anóxia (n=13) e controle   
                                                      (n=12) ao longo dos seis  dias  de treinamento  no teste  de  memória  
                                                      operacional no labirinto  aquático  de  Morris.  Os  valores  indicam  a  
                                                      Média (± E.P.M.) das tentativas dos grupos anóxia e controle dos dias.           
                                                   

MEMÓRIA OPERACIONAL –VELOCIDADE-  ITI 30 

 

                                         Figura 14. Velocidade do nado dos animais dos grupos anóxia (n=13)  e   
                                                           controle  (n=12) ao  longo dos quatro dias de treinamento  no  
                                                           teste de  memória operacional no labirinto aquático de Morris 
                                                           Os valores indicam a Média  (± E.P.M.) das tentativas dos  
                                                           grupos anóxia  e  controle ao longo dos dias. 
                                                                                                                 

MEMÓRIA OPERACIONAL – VELOCIDADE - ITI 0 

 
 

                                      Figura 15. Velocidade  do  nado  dos  animais  dos grupos  anóxia  (n=13)  e  
                                                        controle (n=12)  ao longo dos quatro dias de treinamento no teste  
                                                        de   mem ória operacional  no  labirinto  aquático  de  Morris.   Os  
                                                        valores indicam a Média (± E.P.M.) das tentativas dos grupos anóxia    
                                                        e controle ao  longo dos dias.            
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5.3 Plataforma visível 

 

No teste envolvendo a plataforma visível, os resultados evidenciaram que 

houve variação de desempenho dos animais de ambos os grupos quanto às 

tentativas do mesmo dia de teste e que os animais anóxia demonstraram 

desempenho inferior, expresso pela maior latência, quando comparado aos 

animais controle, conforme ilustra a figura 16.  

Os resultados revelaram diferença significante em relação ao fator grupo (P 

= 0,0305), indicando que a anóxia, gerou prejuízo no desempenho no teste com a 

plataforma visível. Observou-se existência de diferença significante em relação ao 

fator tentativa (P = 0.0212) e quanto à interação dia/tentativa (P = 0.0354), 

indicando que houve variação no desempenho dos animais quanto às tentativas 

do mesmo dia de teste, bem como variação entre os dias de testes. Não se 

observou diferença significante em relação à interação tentativa/grupo (P = 

0.6544).   

 

PLATAFORMA VISÍVEL - LATÊNCIA 

 
 Figura 16. Latências  dos  animais  dos  grupos anóxia (n=13) e controle (n=12) ao 

   longo   dos   três   dias  de  teste   com  plataforma  visível  no  labirinto 
                                                   aquático    de  Morris.  Os  valores  indicam  a   Média   (± E.P.M.)  das  
                                                   tentativas dos grupos anóxia e controle ao longo dos dias. 
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No teste envolvendo a plataforma visível, os resultados evidenciaram que 

houve variação quanto ao comprimento do trajeto, tanto dos animais anóxia 

como dos animais controle ao longo das tentativas de cada dia de teste, bem 

como entre os dias de testes, porém ausência de significância entre os grupos 

em relação ao comprimento do trajeto, conforme figura 17. Observou-se 

diferença significante em relação ao fator tentativa (P = 0.0050), porém ausência 

de diferenças significantes em relação aos fatores grupo (P = 0,1907) e 

tentativa/grupo (P = 0.6320).   

 

 

 

 

 

PLATAFORMA VISÍVEL – COMPRIMENTO DO TRAJETO 

 
                                 Figura 17. Comprimentos  dos  trajetos dos animais dos  grupos  anóxia  (n=13)  e   
                                                  controle  (n=12) ao longo dos três dias de teste com plataforma  visível 
                                                  no labirinto aquático de Morris. Os valores indicam a  Média (± E.P.M.)  
                                                  das tentativas dos grupos anóxia e controle ao  longo dos dias. 
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No teste envolvendo a plataforma visível, os resultados evidenciaram que 

houve variação de velocidade do nado entre as tentativas do mesmo dia de teste e 

que os animais anóxia apresentaram velocidade do nado inferior quando 

comparado aos animais controle, conforme ilustra figura 18.  

Observou-se diferença significante em relação ao fator grupo (P = 0.0023) e 

em relação ao fator tentativa (P = 0.0036). Revelou ausência de diferença 

significante em relação à interação dos fatores tentativa/grupo (P = 0,4972).  

 

 

 
PLATAFORMA VISÍVEL - VELOCIDADE 

 
                              Figura 18. Velocidade do nado dos animais dos grupos anóxia 
                                               anóxia (n=13) e controle (n=12) ao  longo   dos  três  
                                               dias de teste  com  plataforma  visível   no   labirinto 
                                               aquático  de  Morris.  Os   valores  indicam  a  Média   
                                               (± E.P.M.)   das    tentativas   dos   grupos  anóxia  e  
                                               controle ao  longo dos dias. 
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5.4 Labirinto em cruz elevado 

 

No teste do labirinto em cruz elevado, os resultados evidenciaram que os 

animais anóxia entraram mais vezes nos braços abertos na primeira sessão, 

quando comparado aos animais controle.  Na segunda sessão, a porcentagem de 

entrada dos animais anóxia nos braços abertos, é menor do que a observada na 

primeira sessão, sendo esta diferença estatisticamente significativa, não revelada 

nos animais controle, conforme ilustra a figura 19. Desta forma, os resultados 

revelaram existência de efeito significante em relação ao fator grupo na primeira 

sessão (P = 0.001), ou seja, houve maior número de entrada dos animais anóxia 

nos braços abertos quando comparado ao outro grupo e também observou-se 

efeito significante na porcentagem de entradas dos animais experimentais na 

segunda sessão quando comparado a sessão anterior (P = 0.003), porém esta 

diferença significativa não é observada nos animais controle. 

 

        PORCENTAGEM DE ENTRADAS NOS BRAÇOS ABERTOS 

 
                 Figura 19. Porcentagem de entrada nos  braços  abertos  dos  animais  dos  grupos  
                                  anóxia  (n=13)  e  controle (n=12) na primeira e segunda sessão de teste 
                                  no labirinto em cruz elevado. Os valores indicam a Média  (± E.P.M.) dos 
                                  grupos  anóxia e controle. ** (P = 0.001) ** (P= 0.003) 
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Similarmente, os resultados evidenciaram que os animais anóxia 

permaneceram maior porcentagem de tempo nos braços abertos nas duas 

sessões, quando comparado aos animais controle, conforme ilustra a figura 20. Os 

resultados revelaram existência de diferença entre grupos, significante na sessão 

um (P = 0.035), ou seja, os animais experimentais permaneceram maior 

porcentagem de tempo nos braços abertos quando comparado ao outro grupo. 

Observou-se também que, apesar dos dois grupos ter permanecido menor 

porcentagem de tempo nos braços abertos, houve apenas existência de diferença 

significante entre sessões, nos animais anóxia (P = 0.001). 

 

 

 

PORCENTAGEM DE TEMPO NOS BRAÇOS ABERTOS 

 
       Figura 20. Porcentagem de tempo nos braços abertos dos animais anóxia (n=13) e controle             
                        (n=12) na primeira e  segunda sessão de teste no labirinto em cruz elevado.  Os      
                        valores indicam  a Média (± E.P.M.)  dos grupos anóxia e controle  nas  sessões       
                        um e dois. ** (P = 0.035)  ** (P = 0.001) 
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Em relação ao número de entradas nos braços fechados, observou-se que 

na primeira sessão, os animais controle entraram maior número de vezes nos 

braços fechados quando comparado aos animais anóxia, desta forma, revelou que 

os animais experimentais apresentaram menor atividade locomotora na sessão 

um, quando comparado comparada ao outro grupo. Por outro lado, na segunda 

sessão, o número de entrada dos animais de ambos os grupos se equiparam, 

conforme ilustra a figura 21. 

Os resultados evidenciaram existência de diferença significante entre 

grupos (P = 0.011), na primeira sessão, tendo os animais anóxia entrado menor 

número de vezes nos braços fechados quando comparado ao outro grupo. 

Observou-se diferença significante em relação ao fator sessão, no grupo anóxia (P 

= 0.003), a percentagem de entrada dos animais anóxia, na segunda sessão é 

maior do que a observada na primeira sessão, porém esta diferença não é 

observada nos animais controle.  

 

NÚMERO DE ENTRADAS NOS BRAÇOS FECHADOS 

 
          Figura 21. Número de entrada nos braços  fechados dos  animais  dos  grupos  anóxia  
                           (n=13) e controle (n=12) na primeira e segunda sessão de teste no  labirinto  
                           em cruz elevado. Os valores indicam a Média (± E.P.M.) dos grupos  anóxia                        
                           e  controle  nas sessões um e dois. * (P = 0.011)   ** (P = 0.003) 
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Quanto ao tempo de permanência no quadrado central, os resultados 

evidenciaram que os animais anóxia, permaneceram maior tempo no quadrado 

central, quando comparado aos animais controle apenas na primeira sessão, 

conforme ilustrado na figura 22.  Os resultados revelaram diferença significante 

em relação aos grupos, na primeira sessão (P = 0.044), foi observado que os 

animais experimentais permaneceram maior tempo no quadrado central, quando 

comparado aos animais do outro grupo, porém ausência de diferença significante 

com relação ao mesmo fator na segunda sessão (P = 0,906). Revelou-se 

ausência de diferença significante intra-sujeitos quando comparado às duas 

sessões; animais anóxia (P = 0,235) e animais controle (P= 0,591), bem como 

quanto à interação entre sessão e grupo (P = 0,150 e P = 0,558). 

           
                            
                                    
 

TEMPO DE PERMANÊNCIA NO QUADRANTE CENTRAL 

 
      Figura 22. Tempo de permanência no quadrado central dos animais dos grupos anóxia                                        
                       (n=13) e controle (n=12) na primeira e segunda sessão de teste  no labirinto 
                       em cruz elevado. Os valores indicam a Média (± E.P.M.) dos grupos  anóxia 
                       e controle nas sessões  um e dois. * (P= 0.044) 
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                         Por fim, em relação ao número de cruzamentos no quadrado central, 

os resultados não evidenciaram diferenças significativas em relação aos 

parâmetros avaliados, conforme ilustra a figura 23. Desta forma, não se 

observou  quaisquer diferenças  significante   entre as sessões (P = 0,842 e P = 

0,700), grupos na primeira sessão (P = 0,969), na segunda sessão (P = 0,867) 

ou interações significantes em relação a esses fatores   ( P = 0,664 e P = 0,870). 

 

 

 

NÚMERO DE CRUZAMENTOS NO QUADRADO CENTRAL 

 
        Figura 23. Número de cruzamentos no quadrado central dos animais dos grupos anóxia  
                         (n=13)  e  controle (n=12) na primeira e segunda sessão de teste  no  abirinto   
                         em cruz  elevado. Os valores indicam a Média (± E.P.M.) dos grupos anóxia e                   
                         controle nas sessões um e dois. 
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5.5 Medo condicionado ao contexto e medo condicionado ao som 

 

 

No teste de medo condicionado ao contexto, os resultados não 

evidenciaram diferenças significantes entre os grupos anóxia e controle no tempo 

em congelamento durante o teste, conforme ilustra a figura 24. Desta forma 

revelou inexistência de efeito significante em relação ao fator grupo (P = 0,189). 

 
 
 

 
 
     Figura 24. Porcentagem do tempo total em congelamento (média ± erro padrão) dos  animais       
                      anoxia (n=13) e controle (n=12) durante o teste de medo condicionado ao contexto 
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Observou-se que houve aumento gradativo de ambos os grupos ao longo 

dos três primeiros minutos e posterior decréscimo quanto à porcentagem de 

tempo de congelamento do terceiro para o quarto minuto. Verificou-se que o 

tempo de congelamento dos animais anóxia se mostra inferior quando comparado 

aos animais controle, conforme ilustra a figura 25. O teste revelou diferença 

próximo da significância no quarto minuto entre os animais anóxia e controle ( P= 

0,090), porém inexistência de diferença significativa nos demais minutos. 

 

  

 

 

PORCENTAGEM DE TEMPO EM CONGELAMENTO 

 
 
                    Figura 25. Porcentagem do tempo total em congelamento (média ± erro padrão)  
                                     dos animais anóxia (n=13) e controle (n=12) durante o teste de medo   
                                     condicionado ao contexto. 
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No teste de medo condicionado ao som, os resultados evidenciaram que os 

animais anóxia, permaneceram menor tempo em congelamento quando 

comparado aos animais controle, conforme ilustra a figura 26. O teste revelou 

diferença significante com relação à porcentagem de tempo em congelamento 

entre os animais dos grupos anóxia e controle (P = 0,042). 

 

 

 

 

PORCENTAGEM DE TEMPO EM CONGELAMENTO 

 
 

       Figura 26. Porcentagem do tempo total em congelamento (média ± erro padrão) dos animais    
                        anóxia (n=13) e controle (n=12) durante o teste de medo condicionado ao som. 
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Por fim, com relação à porcentagem de tempo em congelamento ao longo 

dos oito minutos, observou-se que houve aumento gradativo de tempo em 

congelamento em ambos os grupos até o quarto minuto e posterior decréscimo 

também gradativo até o oitavo minuto, conforme ilustra a figura 27. Os resultados 

revelaram existência de diferença significante entre grupos, no terceiro minuto (P = 

0,050), tendo sido verificado que os animais controle permaneceram maior 

porcentagem de tempo em congelamento quando comparado aos animais anóxia. 

Nos demais minutos não se observou diferenças significativas.  

 

 

 

PORCENTAGEM DE TEMPO EM CONGELAMENTO 

 
 

                Figura 27. Porcentagem do tempo total em congelamento (média ± erro padrão) 
                                 dos animais anóxia (n=13) e controle (n=12) durante o teste de medo   
                                 condicionado ao som. 
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6.0 DISCUSSÃO  
 

 

A privação de oxigênio é considerada potencialmente perigosa, uma vez 

que corresponde a um dos eventos que pode causar danos ao encéfalo em 

desenvolvimento (estrutura mais susceptível no neonato), e acarretar em 

distúrbios comportamentais que pode persistir por toda a vida do indivíduo 

afetado. 

Várias espécies de mamíferos têm contribuído no estudo com modelos 

animais. Em particular roedores tem sido utilizados com sucesso, como modelo da 

hipóxia, em humanos. O rato nasce prematuramente, quando comparado ao 

humano, pois o estágio de maturação encefálica do rato neonato é comparável ao 

final do segundo trimestre em humanos, ou seja, por volta da vigésima quarta 

semana de gestação.  

O nível de maturidade do encéfalo de um rato de 10 dias de vida pós-natal 

se aproxima ao estágio de desenvolvimento de um encéfalo de humano recém 

nascido a termo (Nyakas et al., 1996).  

A literatura cita diferentes metodologias utilizadas para provocar privação 

de oxigênio em ratos antes, durante ou logo após o nascimento: a hipóxia-

isquemia, a asfixia perinatal, e a anóxia neonatal.  

O modelo adaptado e validado em nosso laboratório e empregado no 

presente estudo, foi o modelo de anóxia neonatal, que reproduz o modelo descrito 

na literatura onde o ar ambiente no interior de uma câmara é substituído por 

nitrogênio gasoso 100%, na tentativa de simular o insulto anóxico que acomete o 

prematuro humano com cerca de 24 semanas (Takada, 2009). Este modelo é o de 

escolha de autores interessados em pesquisar seqüelas comportamentais 

decorrentes da privação de oxigênio, este método não é invasivo e possui menos 

variáveis de estresse, uma vez que não é necessária a eutanásia da mãe dos 

animais e sua substituição por outra fêmea, como ocorre no modelo da asfixia 

perinatal, também não acomete o encéfalo de forma assimétrica como ocorre na 

hipóxia-isquemia o que acaba por dificultar a análise comportamental.  
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As áreas mais susceptíveis à morte neuronal após privação de oxigênio e 

citadas na literatura são: hipocampo, núcleos da base e córtex cerebral (Aden et 

al., 1994; Dell´Anna et al., 1995; Oorshchot et al., 2000) 

 No encéfalo, as diferentes demandas metabólicas tornam algumas regiões 

mais susceptíveis à anóxia que outras (Oliveira-Alonso e Silveira, 2007). Em 

ordem decrescente de demanda metabólica, pode-se citar: lobo frontal, seguido 

pelos lobos occipital, parietal e temporal, cerebelo e núcleos da base e, por último, 

o tronco encefálico. Desta forma, a primeira região a ser lesada com a anóxia 

seria o córtex cerebral do lobo frontal e, dependendo da gravidade da anóxia, 

outras regiões seriam lesadas, sendo o tronco encefálico o último a ser acometido 

(Oliveira-Alonso e Silveira, 2007). 

 

 

6.1 Efeitos da anóxia neonatal no desempenho das tarefas de memória de 

referência espacial, memória operacional (dez, trinta e zero) e plataforma 

visível no labirinto aquático de Morris. 

 
 

No labirinto aquático de Morris, os resultados envolvendo os parâmetros 

latência e comprimento do trajeto, são usualmente tomados como indicadores da 

capacidade de aprendizagem e navegação espacial (Morris et al., 1982; Morris, 

1983; Xavier et al., 1999).  

No presente estudo, no teste que avalia a memória de referência espacial, 

os resultados envolvendo a latência para encontrar a plataforma mostraram que 

ambos os grupos (anóxia e controle) exibiram melhora de desempenho ao longo 

de das tentativas e dias de teste, ou seja, os dois grupos de animais foram 

capazes de adquirir informações relevantes para o desempenho da tarefa. Estes 

resultados vão ao encontro à literatura que usualmente descreve sobre a 

aprendizagem de ratos nesse tipo de tarefa, onde a taxa de redução dos escores, 

assim como o desempenho final alcançado pelos animais ao final do treino são 

melhores (Morris et al., 1982; Morris, 1983). Isto é, ratos jovens treinados no 

labirinto aquático de Morris exibem acentuada curva de aprendizagem, atingem 
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níveis de desempenho expressos por menores latências e comprimentos de 

trajeto, com menor quantidade de treino. Apesar de ambos os grupos terem 

demonstrado capacidade de aprendizagem, observou-se que os animais anóxia, 

apresentaram desempenho inferior neste teste, expresso por latências maiores, 

quando comparado aos animais controle. Estes dados confirmam à literatura que 

descreve que os animais anóxia apresentam latências maiores quando comparado 

aos animais controle (Dell´Anna et al., 1997; Simonova et al., 2003; Kheirandish et 

al., 2005; Chen et al., 2007). 

Não foi possível mensurar o comprimento do trajeto, bem como a 

velocidade do nado, no teste de memória de referência espacial de ambos os 

grupos, por problemas do sistema de programação do teste, o que comprometeu a 

avaliação destes resultados. 

O teste envolvendo a memória operacional no labirinto aquático oferece a 

possibilidade de realizar avaliação entre a obtenção e o uso da informação, ou 

seja, uma vez que a localização da plataforma é modificada a cada dia de teste, o 

viés espacial em direção à localização da plataforma no dia anterior consiste em 

um teste de memória espacial, com vinte e quatro horas de retardo; ademais, seu 

decréscimo ao longo das tentativas expressa a extinção dessa resposta em 

associação com a aquisição da informação sobre a nova localização da 

plataforma. 

Considerando o parâmetro – latência, no que se refere aos testes 

envolvendo memória operacional, intervalo entre as tentativas (ITI) dez, trinta e 

zero, observou-se que não houve diferenças significantes quanto ao desempenho 

dos animais, quando considerados diferentes intervalos de tempo, podendo 

sugerir que não há prejuízo relevante, com a diminuição ou aumento do ITI, ou 

seja, os animais de ambos os grupos, não demonstraram dificuldade para reter a 

informação espacial por períodos mais curtos ou prolongados de tempo. No 

estudo realizado por Simonova (2003), observou-se que tanto os animais anóxia 

quanto os animais controle, demonstraram habilidades para localizarem a 

plataforma, entretanto, foi observado uma lentificação no aprendizado dos animais 

anóxia, constatado por maior latência, quando comparado ao outro grupo.  Os 
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animais de ambos os grupos, não demonstraram dificuldade para reter a 

informação espacial por períodos mais curtos ou prolongados de tempo. No 

estudo realizado por Simonova (2003), observou-se que tanto os animais anóxia 

quanto os animais controle, demonstraram habilidades para localizarem a 

plataforma, entretanto, foi observado uma lentificação no aprendizado dos animais 

anóxia, constatado por maior latência, quando comparado ao outro grupo. 

Também evidenciam que o insulto anóxico/hipóxico, acarreta em prejuízo no 

desempenho dos animais anóxia, que acabam apresentando latência maior 

quando comparado aos animais controle (Dell´Anna et al., 1997; Simonova et al., 

2003; Kheirandish et al., 2005; Chen et al., 2007).  

Resultados similares foram verificados quanto ao comprimento do trajeto, 

quando o ITI diferia, ou seja, os animais de ambos os grupos, não demonstraram 

dificuldade para reter a informação espacial por períodos mais prolongados de 

tempo, indicando que ambos diminuíram o comprimento do trajeto no decorrer das 

tentativas do mesmo dia de teste. Estudos revelam que os animais anóxia 

apresentam dificuldade quanto ao aprendizado e memória espacial (Hedner e 

Lundborg, 1980; Dell´Anna et al., 1995a; Dell´Anna et al., 1997; Wainwright et al., 

2004; Casolini et al., 2005; Chen, et al., 2007; Rogalska et al., 2006), o que 

acarreta comprometimento na navegação espacial, caracterizado não apenas por 

uma maior latência como por maior comprimento do trajeto para encontrar a 

plataforma (Chen et al., 2007; Kheirandish et al., 2005). No presente estudo, este 

comportamento foi observado uma vez que os animais anóxia apresentaram 

desempenho inferior (comprimento do trajeto maior) quando comparado aos 

animais controle, quando o ITI foi de dez minutos e zero, porém esta diferença não 

foi observada quando o ITI aumentou para trinta minutos.  

Verificou-se que tanto os animais controle quanto os animais anóxia, 

conseguiram utilizar da informação sobre a localização da plataforma adquirida na 

primeira tentativa para utilizá-la na segunda e demais tentativas do mesmo dia, o 

que aparentemente facilitou o desempenho destes animais. Observou-se também 

que à medida que os animais passavam pelos diferentes testes (memória de 

referência espacial, memória operacional nos ITI 10, 30 e 0) valiam-se de suas 
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experiências prévias para melhorarem seu desempenho nas tarefas no labirinto 

aquático de Morris, expressos por meio da redução na latência e comprimento do 

trajeto, sendo esta melhora no desempenho inferior nos animais anóxia. Estes 

necessitaram de mais dias de testes, para atingirem desempenho próximo aos 

encontrados nos animais do outro grupo. Observação similar é verificada em 

humanos, onde crianças com ferimentos hipóxicos-isquêmicos, obtêm nível de 

desempenho inferior quando comparado aos colegas saudáveis nos testes 

acadêmicos para leitura, escritos ou aritméticos, demandando tempo maior para 

alcançarem melhor desempenho (Zubrick et al., 1988). 

Observou-se diferença similar à latência e comprimento do trajeto, no que 

se refere aos resultados envolvendo velocidade média do nado, quando 

comparado os dois grupos. Este parâmetro é calculado a partir do comprimento do 

trajeto e da latência; divide-se o comprimento do trajeto pela latência. Os 

resultados demonstram que nos testes envolvendo memória operacional, ITI dez, 

trinta e zero, observou-se nos três intervalos de tempo, houve variação quanto à 

velocidade do nado ao longo dos dias e tentativas de testes. Perceberam-se 

diferenças significantes quanto à velocidade, quando comparado o grupo anóxia 

ao controle, tendo os animais anóxia apresentado velocidade do nado inferior 

quando comparado aos animais controle.  

Como a velocidade do nado envolve a razão entre comprimento do trajeto e 

latência, nos animais controle isso envolve a razão entre comprimentos de trajetos 

menores e latências menores e velocidade de nados maiores. Inversamente, nos 

animais anóxia isso envolve a razão entre comprimentos dos trajetos maiores e 

latências maiores, resultando em velocidades de nado significativamente menores. 

A velocidade do nado no labirinto aquático é tomada como indicador da motivação 

dos animais para saírem da água (Morris et al., 1982; Morris, 1993). Frente a esta 

questão, observou-se pelos resultados que ambos os grupos apresentam esta 

motivação, apesar dos animais do grupo anóxia apresentar velocidade inferior 

quando comparado aos animais controle. Um fator interessante observado durante 

os experimentos e confirmado ao término dos mesmos, é que animais anóxia 

apresentaram  peso superior  aos  animais  controle, diferença aproximada de 100  
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gramas. Estudos evidenciam nos animais anóxia apresentam uma acentuada 

hiperatividade na idade infantil (Speiser et al., 1983; Dell´Anna et al., 1991; Volpe, 

1992; Buwalda, 1995; Farone e Biederman, 1998; Vannucci et al., 1999; Cannon 

et al., 2002; Caputa et al., 2005) acompanhada por uma significante hipoatividade 

na idade adulta (Nyakas et al., 1996;Loidl et al., 2000; Venerosi, 2004), o que pode 

ter causado o aumento de peso destes animais e conseqüentemente a velocidade 

inferior do nado.  

No teste no labirinto aquático com plataforma visível, os animais necessitam 

aprender a associar uma dica visual (um cilindro branco fixado em cima da 

plataforma) com a resposta de se aproximar desta dica. Este é utilizado também 

para avaliar a presença de distúrbios sensoriomotores (Row et al., 2002). Neste 

teste onde a plataforma é visível ou sinalizada por uma dica colocada em cima da 

própria plataforma, o animal pode ignorar as outras pistas externas e aprender a 

relação entre a posição da dica que sinaliza a posição da plataforma por si só com 

a resposta de se aproximar desta pista, para tanto é necessário que o animal 

apresente acuidade visual preservada. Considerando estas questões, com relação 

aos parâmetros latência e comprimento do trajeto, pode se observar através dos 

resultados do presente estudo, que tanto os animais anóxia quanto os animais 

controle, foram capazes de adquirirem informações relevantes para o 

desempenho desta tarefa. Porém observou-se que os animais anóxia 

demonstraram desempenho inferior para encontrar a plataforma visível, quando 

comparado aos animais controle.  

Estudos revelam que os animais anóxia podem apresentar déficit 

sensoriomotor (Robertson e Finer, 1993) e deficiências visuais (Johnston, 2002), 

dificuldades estas não observadas nos animais anóxia do presente estudo. 

Similarmente, aos testes anteriores, os animais anóxia demonstraram velocidade 

do nado significativamente inferior quando comparado aos animais controle.  
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6.2 Efeitos da anóxia neonatal no desempenho do teste do labirinto em cruz 

elevado. 

 

Os braços abertos, no labirinto em cruz elevado, representam um ambiente 

aversivo. Na primeira exposição ao labirinto, os animais investigam tanto os 

braços abertos como os braços fechados, mas o fazem com cautela, em particular 

os braços abertos, pois esses animais aparentemente exibem medo 

incondicionado a espaços abertos e a altura (File, 1992; File 1993; Wall e Messier, 

2001; Pinheiro, 2007). Dentro deste contexto, os resultados do presente estudo 

mostraram que os animais controle, exibiram porcentagem menor de entrada nos 

braços abertos, quando comparados aos animais anóxia, na primeira sessão, ou 

seja, os animais experimentais mostraram-se menos ansiosos quando comparado 

aos animais do outro grupo.  

De fato, ratos tratados com drogas ansiolíticas tendem a aumentar a 

porcentagem de tempo de permanência nos braços abertos, enquanto que os 

animais tratados com drogas ansiogênicas tendem a permanecer relativamente 

menos tempo nesses braços (Pellow e File, 1986; Lister, 1987; Handley e 

Mcblane, 1993; Rodgers e Cole, 1994; Holmes e Rodgers, 1999). Pensa-se que a 

altura não é o fator crítico indutor de ansiedade, sendo a aversão decorrente do 

espaço aberto e da impossibilidade de realizar tigmotaxia positiva, o 

comportamento de exploração tátil do ambiente através das vibrissas, tão comum 

nesses animais (Falter et al., 1992; Triet et al., 1993; Cardenas et al., 2001). 

O desempenho no labirinto em cruz elevado parece depender de um 

conflito entre duas características dos ratos; aversão por espaços abertos e 

tendências de explorar ambientes novos (Pellow, 1985; Handley e McBlane, 1993; 

Treit et al., 1993; Fernandes e File, 1996). Assim, na primeira sessão os animais 

tendem a explorar o novo ambiente, adquirindo informações sobre o mesmo (File, 

1992). Porém, depois dessa primeira experiência e, portanto, depois dessa 

aquisição de informações sobre esses ambientes, tipicamente ratos aumentam 

sua esquiva aos braços abertos, pois além do medo incondicionado, há também o 

medo condicionado decorrente da primeira experiência com esse estímulo 
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aversivo (File, 1993; Graeff 1999). Estes dados vão ao encontro, com o que foi 

observado neste estudo, uma vez que se verificou que, tanto os animais anóxia 

quanto os animais controle, exibiram uma redução na percentagem de entradas e 

na percentagem de tempo nos braços abertos na segunda sessão em relação à 

primeira, sendo a diferença nos animais anóxia estatisticamente significativa.  

O labirinto em cruz elevado permite a avaliação da ansiedade: quanto 

menor a percentagem de entradas e de tempo nos braços abertos maior a 

ansiedade (Handley e Mithani, 1984; Pellow e File, 1986), bem como permite 

avaliar também, a memória dos animais em relação àquele ambiente aversivo. 

Neste estudo observou-se que, na primeira sessão, os animais anóxia entraram e 

permaneceram maior porcentagem de tempo nos braços abertos, demonstrando 

assim, menor ansiedade do que os animais controle. A ansiedade, quando 

manifestada em níveis adequados, parece ser importante para a motivação de um 

bom desempenho do indivíduo, ativando e mobilizando o organismo à sua 

adaptação ao ambiente, por outro lado, a ansiedade diminuída, favorece com que 

o animal se exponha mais às situações de perigo. Observou-se também, que este 

tipo de lesão não alterou a capacidade dos animais anóxia e nem dos animais 

controle de adquirirem memória sobre a experiência aversiva, que contribuiu para 

uma maior esquiva dos braços abertos na segunda sessão.  

No labirinto em cruz elevado, a principal medida para se avaliar a atividade 

locomotora nos animais é a freqüência de entrada nos braços fechados (File, 

1992; Graeff et al.,1993; Cruz et al., 1994; Rodgers e Johnson, 1995). No presente 

experimento observou-se apenas na primeira sessão, que os animais anóxia 

entraram com menor freqüência nos braços fechados quando comparado aos 

animais controle. Como esperado, observou-se que ambos os grupos na segunda 

sessão, apresentaram maior freqüência de entradas nos braços fechados, quando 

comparado à primeira sessão, tendo os dois grupos apresentado resultados 

similares.  

O tempo de permanência e o número de cruzamentos no quadrado central 

refletiriam a avaliação do risco desse ambiente pelos animais. No presente estudo, 

não foi observado diferença entre os grupos em relação ao número de 
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cruzamentos no quadrado central. Porém, observou-se que os animais anóxia, 

nas duas sessões, permaneceram maior tempo no quadrante central, quando 

comparado aos animais controle, sendo esta diferença significativa na primeira 

sessão.  

 

6.3 Efeitos da anóxia no teste do medo condicionado ao contexto e no teste 

de medo condicionado ao som. 

 

O aprendizado sobre um contexto parece envolver a integração de uma 

multiplicidade de estímulos elementares, de uma variedade de modalidades, em 

uma única representação. Desta forma, após o teste de medo condicionado a um 

contexto, as respostas condicionadas não são eliciadas por componentes únicos 

do contexto, mas pela configuração dos múltiplos elementos constituintes do 

contexto em questão.  

Vários modelos animais envolvem processos de aprendizagem associativa 

baseados no condicionamento clássico. No condicionamento clássico, os 

estímulos neutros (condicionados), como por exemplo, sons e luzes, quando 

associados a estímulos aversivos (incondicionados), como choques elétricos e 

sons intensos, podem desencadear respostas de medo/ansiedade (resposta 

condicionada). A partir daí, esses estímulos neutros passariam a desencadear as 

respostas de medo/ansiedade em decorrência de anteciparem para o animal a 

apresentação de um estímulo aversivo.  

Os resultados obtidos no presente estudo indicam que, em geral, ambos os 

grupos aprenderam a associar o estímulo incondicionado com o condicionado, 

demonstrado pelo tempo em que ambos permaneceram em congelamento. O 

congelamento é um padrão comportamental complexo e coordenado 

caracterizado pela ausência de todos os movimentos corporais, exceto 

movimentos respiratórios 

A anóxia neonatal parece não ter afetado a capacidade associativa do 

ambiente com a experiência negativa (choque nas patas), pois no teste de medo 

condicionado ao contexto, os animais anóxia apresentaram apenas diferença 
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próximo da significância no quarto minuto quando comparado aos animais 

controle, ou seja, a anóxia parece não ter influenciado na aprendizagem das 

características contextuais em que o condicionamento ocorreu. Por outro lado, no 

teste de medo condicionado ao som (no momento em que o som foi re-

apresentado em outro contexto), os animais anóxia apresentaram latência inferior, 

representado por um menor tempo em congelamento quando comparado aos 

animais controle. No teste, o aumento da expressão do comportamento de 

congelamento, quando o sujeito experimental está na presença de um único 

estímulo condicionado, indica a capacidade associativa deste sujeito. Estes dados 

se mostram similares aos resultados obtidos por Bonsignore (2006) em seu 

estudo, onde a asfixia perinatal, interferiu no teste de medo condicionado ao som, 

porém não ao contexto.  
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7.0 CONCLUSÕES 

 

Considerando os resultados obtidos, pode-se concluir que: 

 

- O modelo experimental de anóxia neonatal utilizado é valido e eficiente 

para produzir privação temporária de oxigênio no encéfalo dos neonatos, 

produzindo alterações em vários parâmetros comportamentais.  

- O estímulo de anóxia neonatal causou prejuízo na capacidade de 

aprendizagem e navegação espacial, demonstrados através dos testes de 

memória de referência espacial e memória operacional, no labirinto aquático de 

Morris. 

- O intervalo mais prolongado de tempo entre as tentativas, parece não ter 

interferido na retenção de informação espacial dos dois grupos, tendo os mesmos, 

conseguido valerem-se das suas experiências prévias para melhorarem seu 

desempenho na medida em que passavam pelos diferentes testes (memória de 

referência espacial, memória operacional com intervalo entre as tentativas de 10, 

30 e 0) demonstrados por meio da diminuição na latência e do comprimento do 

trajeto, sendo esta melhora no desempenho inferior nos animais anóxia. Estes 

necessitaram de mais dias de testes, para atingirem desempenho próximo ao 

encontrado nos animais do outro grupo. 

- Ambos os grupos, demonstraram motivação para saírem da água nos 

testes realizados no labirinto aquático de Morris. Houve variações na velocidade 

do nado ao longo dos dias de testes tanto dos animais experimentais quanto dos 

controles, porém, os animais anóxia demonstraram velocidade inferior aos animais 

controle. Os animais anóxia apresentaram peso superior aos animais do outro 

grupo (cerca de 100 gramas), que pode ter ocorrido em função destes 

apresentarem acentuada hiperatividade na vida infantil, acompanhada por 

hipoatividade na vida adulta, o que pode ter contribuído para o aumento do peso 

destes animais e conseqüentemente a velocidade inferior do nado. 

- Os animais anóxia, demonstraram menor ansiedade quando comparado 

aos animais controle, o que levou a um maior tempo de exposição destes, às 
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situações de perigo; a ansiedade quando manifestada em níveis adequados, 

parece ser importante para a motivação de um bom desempenho do indivíduo, 

ativando e mobilizando o organismo à sua adaptação ao ambiente. 

- A anóxia neonatal parece não ter afetado a capacidade associativa do 

ambiente com a experiência negativa (choque nas patas), ou seja, parece não ter 

influenciado na aprendizagem das características do contexto em que o 

condicionamento ocorreu. Por outro lado, no teste de medo condicionado ao som 

(no momento em que o som foi re-apresentado em outro contexto), os animais 

anóxia apresentaram latência inferior, representado por um menor tempo em 

congelamento quando comparado aos animais controle. 

- Este estudo indica que o modelo de anóxia neonatal utilizado promove 

alterações neuronais que modificam o comportamento do animal, verificados por 

meio das alterações comportamentais na vida adulta.  
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