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RESUMO
Jordão, E.M.A. Qual a natureza do envolvimento do núcleo basal da amígdala no
condicionamento aversivo ao contexto? Dissertação (mestrado). Departamento de
Fisiologia. Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.
A amígdala participa dos processos de aprendizagem e memória de natureza emocional,
incluindo os comportamentos aversivos. Essa estrutura compreende vários núcleos que
estabelecem diferentes conexões com outras estruturas do sistema nervoso. Seu núcleo basal
(BA) é um dos principais alvos amigdalares de informações processadas pelo hipocampo.
Evidências apontam que o hipocampo seria responsável pela aprendizagem contextual,
construindo uma representação integrada dos diferentes estímulos do ambiente numa
representação única, denominada representação configuracional do contexto, que inclui
também representações do espaço. Congruente com essa hodologia, lesões seletivas do BA
resultam em prejuízos comportamentais similares aos encontrados após lesão hipocampal. Por
exemplo, ratos com lesão no BA exibem deficiências na tarefa de medo condicionado ao
contexto, mas não ao som, indicando que essa região está envolvida no processo de
condicionamento aversivo contextual. Porém, não está claro se esse prejuízo decorre da
participação do BA na aquisição e/ou evocação e expressão do medo contextual. Os objetivos
do presente estudo incluíram avaliar, por meio da inativação reversível do BA, (1) se ele é
necessário na aquisição do condicionamento aversivo ao som e/ou ao contexto e (2) qual a
natureza da sua participação no condicionamento aversivo ao contexto, isto é, se é necessário
para a construção do contexto, para sua associação com o estímulo aversivo e/ou para a
evocação da memória e expressão das respostas condicionadas. Num primeiro experimento,
muscimol foi infundido no BA antes do treinamento na tarefa de condicionamento aversivo
concorrente ao som e ao contexto, e os testes de medo condicionado ao som e ao contexto
foram realizados separadamente, na ausência de muscimol. Como esperado, os resultados
revelaram prejuízo de desempenho na tarefa de medo condicionado ao contexto, mas não na
tarefa de medo condicionado ao som. Num segundo experimento, muscimol foi infundido, em
grupos independentes de animais, antes de cada fase da variante do condicionamento aversivo
ao contexto que envolve facilitação pela pré-exposição ao contexto, a qual permite distinguir
entre a construção configuracional do contexto (fase 1), sua associação com o estímulo
aversivo (fase 2) e posterior evocação e expressão do medo condicionado (fase 3). Resultados
mostraram que somente os ratos que receberam muscimol antes da fase 2, mas não os que
receberam muscimol antes das fases 1 e 3, apresentaram prejuízo de desempenho na tarefa de
medo condicionado ao contexto. No conjunto, esses resultados indicam que o BA participa do
condicionamento aversivo ao contexto sendo imprescindível no processo de associação da
representação configuracional do contexto com o estímulo aversivo, mas não nos processos de
construção da representação sobre o contexto e nem de evocação da memória e expressão das
respostas condicionadas de medo.
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ABSTRACT
Jordão, E.M.A. What is the nature of the basal nucleus of amygdala involvement
in contextual fear conditioning? Dissertação (mestrado). Departamento de Fisiologia.
Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.
The amygdala is involved in emotional learning and memory, including fear
conditioning. This brain structure includes several nuclei with distinct hodology. The
basal nucleus (BA) receives processed information from the hippocampal formation.
Evidence indicates that the hippocampus integrates environmental stimuli in a single
representation thus rendering it involved in contextual (including spatial) learning and
memory. Congruent with this hodological evidence, selective damage to the BA results
in behavioral impairments similar to those found after hippocampal damage. For
instance, rats with BA damage exhibit performance impairments in contextual, but not
auditory, fear conditioning tasks. However, it is not clear to which extent this disruption
is related to the BA involvement in either acquisition of contextual fear or retrieval of
memory and fear expression, or both. This study aimed at investigating, by way of
reversible inactivation of the BA, (1) its involvement in acquisition of auditory and
contextual fear conditioning, and (2) the nature of its participation in contextual fear
conditioning, that is, if it is necessary for building a representation about the context, for
associating the context with the aversive stimulus and/or for memory retrieval and
expression of contextual fear conditioning. In the first experiment, muscimol was
infused into the BA before training in a concurrent auditory and contextual fear
conditioning task, and testing for auditory and contextual fear conditioning was run
separately in the absence of muscimol. As expected, results revealed disruption of
performance in the contextual, but not in the auditory, conditioning task. In the second
experiment, muscimol was infused into the BA, in independent groups of animals,
before each of the three phases of a contextual fear conditioning variant that involves
context pre-exposure facilitation, thus allowing to evaluate if functional reversible
inactivation of the BA interfered with (1) building an integrated representation of the
environment (the context), (2) its association with the aversive stimulus, and/or (3)
memory retrieval and expression of fear conditioning. Results showed that muscimol
infusion into BA before phase 2, but not phases 1 and 3, impaired performance in the
contextual fear conditioning task. Together, these results indicate that a functional BA is
required for acquisition of contextual fear conditioning in order to establish an
association between the context and the aversive stimulus, but not for building a context
neither for memory retrieval and expression of fear conditioned responses.
Keywords: basal nucleus of amygdala, contextual fear conditioning, muscimol, fear
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INTRODUÇÃO GERAL

No início do século 19, Burdach (1819–1822) observou uma massa cinzenta distinta
com um formato amendoado na porção medial do lobo temporal de mamíferos que
recebeu, então, a denominação de amígdala (PABBA, 2013). Estudos anatômicos,
eletrofisiológicos, hodológicos e comportamentais envolvendo esta região geraram forte
interesse a partir de 1950, quando se relacionou a amígdala a comportamentos de
natureza emocional. Evidências apontam que ela seria responsável por respostas
afetivas apropriadas frente a estímulos biologicamente significativos (para revisões, ver
ONISHI, 2005; LEDOUX, 2000; 2007). Dessa forma, parece lógico pensar que a amígdala
promove importante vantagem adaptativa.

Aspectos evolutivos da amígdala
A amígdala exibe diversas características compartilhadas entre tetrápodes
incluindo sua formação derivada do pálio e subpálio, sua localização na parte
ventrolateral caudal dos hemisférios telencefálicos, forte relação com os sistemas
olfativo, vomeronasal, polimodal e autonômico, e se constituir numa importante origem
de projeções hipotalâmicas (MORENO & GONZALEZ, 2007; PABBA, 2013). Há indícios de
natureza embriológica, neuroquímica e hodológica apontando que a amígdala envolve
um contínuo de estruturas olfativas, principalmente em vertebrados como peixes em que
o olfato é considerado uma importante informação sensorial (PETROVICH, 1997;
MARTINEZ-GARCIA et al., 2002; PABBA, 2013). Porém, Johnston (1923, apud
PETROVICH, 1997) sugeriu que ao longo da evolução ocorreram mudanças que
acarretaram na separação física, porém não conceitual, da amígdala em relação ao
sistema olfativo, face às demandas de processamento de novas informações sensoriais
no ambiente terrestre. Por isso, em répteis, aves e mamíferos haveria um aumento de
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tamanho e complexidade desta região em direção a uma maior diferenciação de núcleos
amigdalares responsáveis pelo processamento de informações sensoriais que não
simplesmente as olfativas (PETROVICH, 1997).
Estudos envolvendo a amígdala, especialmente em mamíferos, demonstram que
sua complexidade funcional é congruente com sua complexa neuroanatomia. Considerase atualmente que a amígdala é um complexo multinuclear dividida em três grupos
celulares principais: (1) basolateral (BLA), composto pelo núcleo lateral (LA), basal
(BA) e o basal acessório (AB); (2) cortical, composto pelo núcleo do trato olfatório
lateral, núcleo do trato olfatório acessório, núcleos corticais anterior e posterior, e córtex
periamigdalóide; e (3) centromedial, composto pelo núcleo central (CE), medial e parte
amigdalóide do núcleo da estria terminal. Fazem também parte do complexo amigdalar
a área amigdalo-hipocampal e o núcleo intercalado (MCDONALD, 1998; SAH et al.,
2003). Esses núcleos possuem características hodológicas e quimioarquitetônicas muito
distintas entre si o que levou alguns autores a considerarem o complexo amigdalóide
como um conjunto de estruturas anatômicas distintas e não relacionadas (SWANSON &
PETROVICH, 1998). Swanson & Petrovich (1998) defendem que, funcionalmente, os
grupos celulares da amígdala pertencem aos sistemas olfativo, autonômico e cortical
frontotemporal. E com base na análise das conexões estabelecidas pelos diferentes
núcleos amigdalares, esses autores sugerem que o CE seria o principal componente do
sistema autonômico, o LA e o BA fariam parte do sistema cortical frontotemporal, e os
núcleos mediais e corticais anterior e posterior seriam componentes do sistema olfativo.

Características hodológicas da amígdala
Juntamente com descobertas sobre o papel da amígdala em processos que
envolvem aspectos emocionais, houve um grande avanço nos estudos de sua hodologia

2

Introdução Geral
demostrando a singularidade de seus núcleos. Isto é, observa-se que cada núcleo possui
conexões únicas com diferentes regiões neurais (conexões inter-amigdalares), assim
como com outros núcleos amigdalares (conexões intra-amigdalares) (Figura 1).
Particularmente nos processos de aprendizado associativo de natureza emocional,
observa-se importante envolvimento do complexo basolateral (BLA) e do núcleo central
(CE), cuja funcionalidade é melhor compreendida e será o foco do breve resumo das
principais conexões aferentes e eferentes da amígdala aqui exposto.

Figura 1. Representação esquemática das principais conexões intra e interamigdalares de alguns núcleos com ênfase no lateral (LA), basal (BA) e central
(CE).

Estudos das conexões amigdalares foram conduzidos em macacos, gatos e ratos;
porém, apesar de haver certa similaridade entre essas espécies, serão expostos somente
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dados de estudos com ratos devido à sua extensa literatura (PITKÄNEN, 2000b;
MCDONALD, 1998; SAH et al., 2003, para revisões).
Resumidamente, as informações sensoriais chegam à amígdala principalmente
através de projeções do tálamo e do córtex, as quais se originam principalmente das
áreas de associação, que transmitem informação sensorial modalmente específica, e de
regiões temporais e frontais, que transmitem informação sensorial polimodal. Mais
especificamente,

informações

somatossensoriais,

principalmente

nociceptivas,

aferentam o núcleo lateral, basal, basal acessório e central através do núcleo
parabraquial da ponte, do córtex insular e tálamo. Similarmente, as informações
gustativas e viscerais chegam ao núcleo lateral, basal e central através do córtex insular
e tálamo. As projeções de áreas olfativas atingem a amígdala principalmente através dos
núcleos cortical anterior, do trato olfatório lateral, medial, cortical posterior e do córtex
periamigdalóide. O núcleo lateral, basal e basal acessório recebem projeções leves do
córtex piriforme e, juntamente com o núcleo central, também recebem informações
olfativas indiretamente de outros núcleos amigdalares. A entrada de informações visuais
e auditivas ocorre através de conexões de núcleos talâmicos e áreas corticais de
associação para núcleos amigdalares, mais especificamente para o núcleo lateral e
central. A via auditiva tálamo-cortical para o núcleo lateral tem significativa relevância
nos diversos estudos envolvendo aprendizado associativo aversivo que utilizam
estímulos sonoros (Romanski & LeDoux, 1992).
Já as informações polimodais atingem a amígdala a partir do córtex pré-frontal e
formação hipocampal. O núcleo basal recebe as mais densas projeções do córtex préfrontal, principalmente da região pré-limbica; entretanto, também se observam
projeções do córtex pré-frontal para os núcleos lateral, basal acessório, medial e central
(MCDONALD et al., 1996). Áreas da formação hipocampal estabelecem conexões
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extensas e bidirecionais com núcleos amigdalares, principalmente com os núcleos do
complexo basolateral (PITKÄNEN et al., 2000a). O núcleo lateral recebe densa projeção
do córtex perirrinal; porém, projeções do córtex entorrinal e hipocampo são esparsas.
Por outro lado, o núcleo basal é o principal alvo amigdalar das projeções do hipocampo,
principalmente do subículo e, quase exclusivamente, do CA1, portanto, recebe
informações já substancialmente processadas, como representações configuracionais do
ambiente (CANTERAS & SWANSON, 1992; GOOSENS & MAREN, 2001; YANIV et al., 2004;
MCDONALD, 1998). Os núcleos basal acessório e central também recebem projeções do
córtex entorrinal e do subículo (PITKÄNEN et al., 2000a).
Além das projeções de áreas sensoriais, a amígdala também recebe informações
(1) do hipotálamo, particularmente nos núcleos central, lateral e medial, e (2) do tronco
encefálico, particularmente no núcleo central, oriundas do mesencéfalo, ponte e medula
(SAH et al., 2003; PITKÄNEN et al., 2000b).
Outra característica hodológica particular da amígdala é a distinção de seus
núcleos também pelas suas projeções para sistemas funcionais distintos (SWANSON &
PETROVICH, 1998, PITKÄNEN et al., 2000b). Resumidamente, as projeções eferentes
atingem áreas corticais e subcorticais sensoriais, regiões temporais e frontais, áreas
hipotalâmicas e tronco encefálico. Por exemplo, o núcleo lateral projeta-se
substancialmente para regiões corticais das quais recebe projeções, para a formação
hipocampal como o córtex entorrinal, perirrinal e parasubículo e, mais esparsamente,
para o córtex pré-frontal. Já o núcleo basal projeta-se substancialmente para o córtex
pré-frontal, formação hipocampal como córtex entorrinal, subículo, parasubículo e CA1,
e núcleo accumbens. Diferentemente, o núcleo central exibe poucas projeções para
áreas corticais e massivas projeções para núcleos do hipotálamo, da estria terminal e
diversos núcleos do mesencéfalo, ponte e medula. Similarmente ao núcleo central, o
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núcleo medial também envia projeções para o hipotálamo e estria terminal e,
adicionalmente, para o tálamo e áreas do sistema olfatório. As vias eferentes do núcleo
central para diferentes núcleos do hipotálamo, assim como para a substância cinzenta
periaquedutal, núcleo parabraquial e núcleo do trato solitário, estão envolvidas na
coordenação de respostas emocionais, particularmente as específicas de medo como
congelamento, liberação de hormônios de estresse (e.g., cortisol), aumento nos
batimentos cardíacos e pressão sanguínea, entre outras (LEDOUX et al., 1988).
Ademais, os núcleos amigdalares também apresentam extensas conexões intraamigdalares indicando que há intenso processamento local das informações que entram
na amígdala para que haja a emissão de comportamentos apropriados (PITKÄNEN et al.,
1997; SAH et al., 2003, para revisões). Dessa forma, observa-se que os núcleos do
complexo basolateral são os que mais projetam para outros núcleos e entre si. O núcleo
lateral envia projeções para o basal, basal acessório, central e córtex periamigdalóide
sendo que, exceto pelo núcleo central, ele também recebe conexões destes mesmos
núcleos. O núcleo basal também envia projeções para o núcleo basal acessório e central
sendo este último o alvo da projeção mais extensa. O núcleo basal acessório, além de
projetar-se para o núcleo lateral, também projeta-se para o central e medial que, por sua
vez, também projetam-se para o basal acessório. Já o núcleo central tem a característica
particular de ser o alvo de massivas projeções de outros núcleos, porém, envia escassas
projeções para estes.
Assim, a partir dos dados hodológicos, observa-se que a amígdala está em
condições de receber informações sensoriais, unimodais ou polimodais, do córtex e de
regiões sub-corticais, processá-las de forma a associá-las com estímulos biologicamente
significativos (e.g., estímulos nociceptivos) e coordenar a emissão de respostas motoras,
autonômicas, endócrinas e somáticas frente a esses estímulos. Isto é, ela funcionaria
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como uma interface entre estímulos sensoriais e respostas comportamentais,
neurovegetativas e endócrinas (ROLLS, 1999).

Estudos comportamentais
Em 1939, Klüver & Bucy pioneiramente ressaltaram a existência de uma relação
entre estruturas nervosas localizadas no lobo temporal de macacos Rhesus e o
processamento de informação de ordem emocional. Eles observaram que a ablação
bilateral destas estruturas resultou em notáveis mudanças comportamentais como
aumento de mansidão, perda de responsividade emocional, análise excessiva de objetos
oralmente, ingestão de alimentos anteriormente rejeitados. Esse conjunto de mudanças
comportamentais ficou conhecido como “Síndrome de Klüver e Bucy”. Essas mudanças
foram atribuídas a uma “desvalorização psicológica” de objetos com forte significado
afetivo. A partir desses estudos iniciais surgiram tentativas de identificar com maior
precisão as regiões nervosas responsáveis pela Síndrome de Klüver e Bucy.
Nesse contexto, Weiskrantz, em 1956, demonstrou que a ablação bilateral
somente de uma pequena região do lobo temporal de macacos resultava em mudanças
comportamentais muito similares as da síndrome de Klüver e Bucy. Essa pequena
região era a amígdala. Adicionalmente, esse autor também observou que animais sem
essa região demonstravam prejuízo no desempenho da tarefa de esquiva ativa (em que o
animal deve emitir uma resposta diante da apresentação de um estímulo, neste caso
visual, que sinaliza a subseqüente ocorrência de um estímulo aversivo, um choque,
como forma de evitá-lo). A partir dessa observação, sugeriu-se que a amígdala seria
responsável pela aprendizagem da associação entre estímulos inicialmente neutros com
reforçadores, fossem estes últimos recompensas ou punições (ROLLS, 1999). Deste
modo, essa região passou a ser o foco de diversos estudos a fim de entender os circuitos
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neurais subjacentes ao aprendizado e memória emocional. Assim, há uma extensa
literatura sobre o envolvimento dos núcleos amigdalares no aprendizado apetitivo e
aversivo, sendo este último o principal tema de pesquisas envolvendo a amígdala desde
1980.
Sobre o envolvimento da amígdala em associações de natureza apetitiva, sabe-se
basicamente que o complexo basolateral (BLA) e o núcleo central (CE) participam,
paralelamente, da codificação da representação de uma associação entre estímulos
neutros e recompensas. Apesar de ainda não se saber qual o papel da amígdala na
aquisição inicial de associações apetitivas simples, evidências apontam que o BLA seria
responsável por processar associações entre estímulos neutros com elementos sensoriais
específicos de estímulos apetitivos, enquanto que o CE estaria envolvido no
processamento de associações entre estímulos neutros com as reações comportamentais
generalizadas de um estímulo apetitivo (MOSCARELLO & LEDOUX, 2013). Essas
conclusões surgiram a partir de observações da dissociação de desempenho de ratos
com lesão no BLA ou CE em tarefas comportamentais. Por exemplo, em tarefas de
condicionamento operante de primeira e segunda-ordem observa-se que animais com
lesão no BLA exibem prejuízo na emissão das respostas operantes, porém, não das
respostas de orientação ao estímulo neutro, sendo o contrário observado em animais
com lesão no CE (HITCHCOTT & PHILLIPS, 1998; HATFIELD et al., 1996).
Apesar dos núcleos amigdalares participarem dos processos de aprendizado e
memória emocional tanto de natureza apetitiva como aversiva, uma maior atenção foi
dada ao envolvimento desses núcleos nos processos aversivos de medo e ansiedade.
Assim, ao longo de aproximadamente três décadas, acumularam-se evidências sobre o
envolvimento da amígdala no aprendizado aversivo, principalmente as relacionadas ao
aprendizado associativo, por meio de diferentes tarefas comportamentais como tarefas
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de esquiva ativa, esquiva passiva e condicionamento clássico aversivo (DAVIS, 1992;
LEDOUX, 2000; MCGAUGH, 2004). Entretanto, é importante reconhecer que não há um
mecanismo único relacionado ao aprendizado associativo aversivo. Dessa forma,
observa-se que a utilização de diferentes estímulos aversivos (e.g., choque, aperto na
cauda, predador) e as respostas que eles causam (e.g., respostas autonômicas,
congelamento, sobressalto potencializado) envolvem circuitos neurais distintos
(FANSELOW & POULOS, 2005). Por exemplo, os condicionamentos contextuais que
utilizam o odor de predadores e os que utilizam choque nas patas recrutam diferentes
regiões neurais (zona medial do hipotálamo e núcleo parabraquial, respectivamente) que
se projetam para diferentes núcleos da amígdala (medial e central, respectivamente)
que, após processamento, ativam diferentes regiões responsáveis pelas respostas
específicas de medo (região dorsolateral e ventrolateral da substância cinzenta
periaquedutal, respectivamente) (CANTERAS et al., 2012).
O condicionamento clássico aversivo é o paradigma mais comumente utilizado
nos estudos sobre aprendizado associativo aversivo. Assim, é necessário compreender
os processos cognitivos que ocorrem nessa tarefa para, então, atribuir funções aos
sistemas neurais subjacentes a eles (MAREN, 2003).
Basicamente, essa tarefa comportamental envolve processos associativos de
representações sensoriais de estímulos inicialmente neutros com estímulos aversivos
(MAREN, 2001). Assim, quando um estímulo inicialmente neutro, e.g., um som, uma luz
ou até mesmo um contexto, é apresentado contingentemente com um estímulo aversivo
(denominado estímulo incondicionado ou US), e.g., um choque nas patas ou um aperto
na cauda, ocorre, então, uma associação entre estímulos sendo que o estímulo
anteriormente neutro torna-se condicionado (CS). Isto é, o animal que é exposto a esse
pareamento de estímulos aprende a associação e, quando exposto somente ao CS, passa
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a apresentar respostas específicas de medo como respostas comportamentais, e.g.,
congelamento ou sobressalto potencializado, respostas endócrinas, e.g., liberação de
cortisol, e respostas autonômicas, e.g., aumento de batimento cardíaco, pressão arterial e
sudorese.
Diversas manipulações podem ser realizadas experimentalmente em diferentes
momentos da tarefa a fim de avaliar a participação de estruturas neurais em cada
processo cognitivo (MAKKAR et al., 2010). Essa avaliação normalmente ocorre através
da observação de mudanças comportamentais apresentadas pelos animais, e.g.,
diminuição ou aumento da resposta de congelamento, a qual é caracterizada por
imobilidade quase total do animal exceto pelo movimento de respiração (MAREN et al.,
1996a). Resumidamente, para avaliar se a região participa da aquisição do
condicionamento as manipulações são realizadas antes do treino do condicionamento,
durante o qual ocorre a associação do CS-US. Para avaliar sua participação no processo
de consolidação da associação, realizam-se as manipulações dessa região imediatamente
(ou pouco tempo) após o treino. Do mesmo modo, para avaliar se a região participa da
expressão das respostas condicionadas ou evocação da memória, realizam-se
manipulações antes do teste de condicionamento. Em relação às manipulações que
podem ser realizadas, diversos métodos têm sido empregados e desenvolvidos a fim de
esclarecer melhor essas relações. Os primeiros experimentos com a amígdala utilizaram
o método de ablação por aspiração ou dano mecânico; posteriormente, passaram a ser
utilizados métodos envolvendo lesões eletrolíticas e, mais recentemente, lesões seletivas
induzidas por neurotoxinas. Os estudos com lesão permitem avaliar se a integridade da
estrutura alvo é requerida para o desempenho daquele paradigma. Porém, eles são pouco
informativos sobre quais processos particulares são alterados pela lesão (SANDERS et al.,
2003). Dessa forma, resultados de estudos que envolvem lesões devem ser avaliados
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com precaução, pois dependendo do momento em que a lesão foi realizada, mais de um
processo pode ser prejudicado; por exemplo, quando a lesão é realizada antes do treino,
pode-se afetar a aquisição, a consolidação, a evocação e/ou a expressão da resposta que
se supõe expressa a função avaliada. Assim, a utilização de inativação temporária de
uma estrutura nervosa induzida pela infusão tópica de anestésicos locais (e.g.,
lidocaína), agonistas do receptor GABA (e.g., muscimol) ou bloqueio de receptores
(e.g., antagonistas do receptor N-methyl-D-aspartate, ou NMDA, através de infusão de
D-AP5) por meio de cânulas implantadas previamente direcionadas para a região
almejada, tem sido largamente empregada por proporcionar importantes vantagens na
avaliação das funções afetadas pela disfunção produzida (EDELINE et al., 2002; DE
VASCONCELOS et al., 2006).

Envolvimento da amígdala no condicionamento aversivo
Blanchard & Blanchard (1972) mostraram que ratos com lesões na amígdala
falhavam em apresentar o comportamento de congelamento quando expostos à caixa
(ou contexto) no qual eles haviam recebido choque nas patas; esse foi um dos primeiros
estudos a estabelecer uma relação entre funções amigdalares e o paradigma do
condicionamento aversivo. Desde então, esse paradigma vem sendo intensamente
utilizado para estudos das funções da amígdala envolvidas nos processos de
aprendizado e memória. (CAMPEAU et al., 1992; FANSELOW & KIM, 1994; MAREN et al.,
1996a, 1996b).
A

partir

de

diversos

estudos

anatômicos

(vide

anteriormente)

e

comportamentais, observam-se dois subsistemas amigdalares participando desse tipo de
aprendizado. O primeiro seria composto pelo BLA, o qual funcionaria como porta de
entrada para as informações sensoriais, e o CE participaria do segundo subsistema, o

11

Introdução Geral
qual seria responsável pela coordenação das respostas específicas de medo (MAREN,
2001; LEDOUX, 2000). Porém, apesar de evidências corroborarem o papel do CE como
interface nas respostas de medo condicionadas (FANSELOW & KIM, 1994), alguns
estudos mostram que o CE também teria um importante papel na aquisição e
consolidação do condicionamento aversivo uma vez que sua inativação temporária prétreino ou a inibição tópica da síntese de proteínas pós-treino prejudicam o
condicionamento de medo ao som (WILENSKY et al., 2006).
Em relação ao BLA, diversos estudos evidenciaram que animais com lesão
(CAMPEAU & DAVIS, 1995; MAREN et al., 1996a; COUSENS & OTTO, 1998) ou inativação
(WILENSKY et al., 1999 e 2000) desse complexo amigdalar apresentam significativo
prejuízo na aquisição e expressão do condicionamento aversivo a CSs de diversas
modalidades sensoriais como auditivo, olfativo e contextual. Similarmente, observa-se
que infusão de antagonistas de receptores NMDA no BLA de ratos acarreta em
diminuição das respostas condicionadas de congelamento e sobressalto potencializado
no teste de condicionamento (MISERENDINO et al., 1990; CAMPEAU et al., 1992;
FANSELOW & KIM, 1994; MAREN et al., 1996b; LEE & KIM, 1998) e inibição tópica de
proteínas quinases no BLA também prejudicam a aquisição do condicionamento
aversivo a estímulos sonoros e contextuais (GOOSEN et al., 2000). Ademais, há indução
de potenciação de longa duração (do inglês, “long term potentiation”, ou LTP) no BLA
após estimulação de alta frequência em regiões nervosas que projetam informações
contextuais (MAREN & FANSELOW, 1995) e auditivas (CLUGNET & LEDOUX, 1990) para
essa região.
Juntas, essas evidências levaram à proposta de que o BLA seria um local de
convergência do CS-US onde ocorre plasticidade neural responsável pelo aprendizado e
consolidação do condicionamento aversivo (FANSELOW & LEDOUX, 1999). Porém,
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alguns autores discordam desse modelo e propõem a interpretação alternativa de que a
amígdala, influenciando regiões envolvidas na consolidação de memórias, teria mais um
papel modulatório na formação de memórias aversivas, mas não necessariamente seria o
local de formação e armazenamento dessas memórias (CAHILL et al., 1999;
VAZDARJANOVA, 2000; MCGAUGH, 2002, para revisão). Como ambas as hipóteses vem
sendo apoiadas por evidências experimentais, alguns autores enfatizam que a amígdala
teria função modulatória em alguns casos (e.g., na esquiva inibitória) sendo uma região
de convergência de estímulos e plasticidade neural em outros (e.g., condicionamento
aversivo) (WILLENSKY et al., 2000).

Participação do núcleo basal no condicionamento aversivo
O complexo basolateral, como mencionado anteriormente, é composto por
núcleos (LA, BA e AB) que possuem características distintas, principalmente no que diz
respeito à hodologia e eletrofisiologia. Dessa forma, o envolvimento do BLA no
condicionamento aversivo deve ser investigado também sob a ótica do envolvimento
dos sistemas funcionais relacionados aos seus subcomponentes.
Neste contexto, diversos estudos apontam que o LA possui um importante papel
no condicionamento aversivo a estímulos discretos, principalmente os sonoros (BLAIR et
al., 2001, para revisão). Assim, observa-se que lesão seletiva no LA, assim como
infusão de inibidores de síntese de proteínas, prejudica o condicionamento aversivo ao
som (LEDOUX et al., 1990; SCHAFE & LEDOUX, 2000). Além disso, foram observadas
mudanças na atividade neural do LA após condicionamento ao som sugerindo que
haveria um mecanismo celular similar à LTP ocorrendo neste núcleo (ROGAN, 1997).
De fato, hodologicamente o LA recebe informações auditivas tanto do córtex como do
tálamo

sendo

que

as

vias

tálamo-amígdala

e

tálamo-cortico-amígdala

são
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imprescindíveis para o condicionamento aversivo ao som (ROMANSKI & LEDOUX,
1992).
Em contraste, poucos estudos foram realizados com o objetivo de analisar a
função do BA no condicionamento aversivo e, apesar de haver evidências controversas
sobre o envolvimento do BA no condicionamento aversivo (GOOSEN & MAREN, 2001;
NADER et al., 2001; ANGLADA-FIGUEROA & QUIRK, 2005), estudos mais recentes têm
demonstrado que este núcleo tem um papel importante neste paradigma quando pistas
contextuais são utilizadas, i.e., quando o ambiente no qual o animal recebeu o US se
torna o estímulo condicionado (ONISHI & XAVIER, 2010; YANIV et al., 2004) .
Goosen & Maren (2001) observaram prejuízo no condicionamento aversivo ao
som e ao contexto em ratos submetidos, antes do condicionamento, a lesões eletrolíticas
seletivas unilaterais no LA, BA ou CE e lesões no hemisfério oposto abrangendo todo
BLA. Porém, Nader et al. (2001) demonstraram que somente as lesões eletrolíticas
seletivas bilaterais no LA e CE causaram prejuízo no condicionamento aversivo ao som.
Similarmente, lesões eletrolíticas realizadas antes do treino não causaram efeito no
condicionamento aversivo ao som em estudo reportado por Anglada-Figueroa & Quirk
(2005). Já Calandreau et al. (2005) procuraram investigar a contribuição do LA e do BA
no condicionamento aversivo ao som e ao contexto por meio de situações distintas de
condicionamento envolvendo um som como CS apresentado de forma pareada ou não
com o US. Assim, na condição “CS-US pareado” o contexto fica em segundo plano, ao
passo que na condição “CS-US não-pareado” o contexto fica em primeiro plano. Esses
autores inativaram temporaria e seletivamente cada um desses núcleos por meio da
microinfusão tópica de lidocaína antes do treino em grupos independentes de animais
submetidos ao condicionamento com som e choque pareados (CS-US pareado) ou com
som e choque não pareados (CS-US não-pareado) e, após 24 horas, esses animais eram
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testados separadamente ao contexto e ao som. No teste do condicionamento ao som, a
inativação do LA antes do treino com CS-US pareado, mas não com CS-US nãopareado, acarretou em prejuízo das respostas de congelamento. Contrastando com os
resultados observados em animais com inativação do BA, pois, em ambas as condições
CS-US pareado e não-pareado, essa inativação não teve efeito nas respostas de
congelamento nos testes de condicionamento ao som. Já no teste de condicionamento
ao contexto, ambos os grupos de animais com inativação do BA antes de serem
treinados na condição CS-US pareado ou na condição não-pareado apresentaram
prejuízo das respostas de congelamento. Do mesmo modo, também foi observado
prejuízo neste teste quando houve inativação do LA antes do treino com CS-US nãopareado, porém, ao contrário, a inativação do LA antes do treino CS-US pareado
resultou em aumento do condicionamento ao contexto, i.e., esses animais passaram mais
tempo exibindo respostas de congelamento no teste de condicionamento ao contexto.
Assim, os autores sugerem que esses núcleos teriam contribuições distintas quando
utilizado condicionamento a estímulos de natureza unimodal ou polimodal estando o
BA mais envolvido em condicionamentos a estímulos polimodais.
Corroborando esta última hipótese, Yaniv et al. (2004) e Onishi & Xavier
(2010), observaram que animais com, respectivamente, inativação por lidocaína e lesão
por ácido ibotênico seletiva do BA antes do condicionamento concorrente ao som e ao
contexto (Figura 2) apresentaram prejuízo nas respostas condicionadas de congelamento
ao contexto, mas não ao som. Mais especificamente, no experimento conduzido por
Onishi & Xavier (2010), animais com lesão seletiva do BA e seu grupo controle foram
individualmente inseridos em uma caixa de condicionamento (contexto) e, após dois
minutos, receberam cinco pareamentos de um som com um choque nas patas, ou seja,
esses animais foram condicionados simultaneamente a um estímulo unimodal (som) e
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um estímulo polimodal (contexto). Após 24 horas, testes separados ao contexto e ao
som foram realizados a fim de averiguar a aquisição do condicionamento a esses
estímulos, i.e., primeiro os animais foram reinseridos na caixa (teste de
condicionamento ao contexto) e, após 24 horas deste teste, os mesmos foram
apresentados ao som condicionado em uma caixa completamente diferente (teste ao
som). Através da observação das respostas de congelamento em ambos os testes, os
resultados mostraram que os animais com danos seletivos no BA exibiram prejuízo na
situação envolvendo medo condicionado ao contexto, mas não na situação envolvendo
medo condicionado ao som.

Figura 2. Representação esquemática da tarefa de condicionamento concorrente ao som e ao
contexto.

Devido ao fato de que a lidocaína inativa também as fibras de passagem
(EDELINE et al., 2002), pode-se questionar se o efeito observado por Yaniv et al. (2004)
poderia ter sido causado por inativação não somente do BA, mas também de fibras que
passam por esse núcleo e conectam outras áreas (ONISHI & XAVIER, 2010). Por outro
lado, sabe-se que lesões por ácido ibotênico são mais restritas e atingem somente corpos
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celulares sem afetar as fibras de passagem (MAREN, 1999c). Deste modo, o experimento
realizado por Onishi & Xavier (2010) confirma o envolvimento do BA no
condicionamento aversivo ao contexto. Porém, por se tratar de uma lesão realizada antes
do treino, há ainda a possibilidade de que o efeito observado tenha sido devido à
dificuldade de animais com lesão no BA em evocar a memória aversiva ao contexto
e/ou expressar o medo condicionado ao contexto.
Essas evidências favorecendo a ideia de que o LA e o BA exibem participações
distintas no condicionamento aversivo a estímulos de naturezas distintas, como som e
contexto, são consistentes com evidências eletrofisiológicas da atividade dos neurônios
presentes nesses núcleos. Em estudos sobre a responsividade de neurônios a estímulos
sensoriais condicionados a estímulos apetitivos ou aversivos, demonstrou-se que os
núcleos da amígdala apresentam características específicas (UWANO et al., 1995; ONO et
al., 1995; TOYOMITSU et al., 2002). Particularmente, observa-se que neurônios
responsivos a estímulos de natureza unimodal, i.e., neurônios cuja atividade
eletrofisiológica é aumentada quando da apresentação de uma modalidade sensorial
somente, e.g., som, luz ou cheiro, estão presentes principalmente no LA, em particular
os responsivos a sons (TOYOMITSU et al., 2002). Em contraste, os neurônios que
respondem a estímulos de natureza polimodal, i.e., aqueles que são ativados por duas ou
mais modalidades sensoriais como o conjunto de um som e uma luz, são localizados
majoritariamente no BA (ONO et al., 1995). Esses dados são congruentes com os dados
hodológicos. Como mencionado anteriormente, o BA é o principal alvo amigdalar da
formação hipocampal (CANTERAS & SWANSON, 1992), o qual é, sabidamente,
responsável por processar informações espaciais (e.g., contexto), que, por sua vez, são
de natureza polimodal.
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O paradigma do condicionamento aversivo ao contexto
A aquisição do condicionamento aversivo ao contexto parece envolver aspectos
únicos e depender de diferentes regiões neurais (FANSELOW, 2000; MATUS-AMAT et al.,
2007).
No condicionamento aversivo a estímulos discretos, quanto menor o intervalo
entre a apresentação do CS e do US, melhor é o condicionamento. Em contraste, no
condicionamento aversivo ao contexto, essa regra não se aplica. Animais que recebem
choque nas patas logo após (e.g. 9 segundos) terem sido colocados em um novo
ambiente (e.g., caixa de condicionamento) não apresentam respostas condicionadas de
medo quando colocados novamente neste ambiente, i.e., se o intervalo de tempo entre a
inserção na caixa (CS) e a apresentação do choque (US) for muito curto (choque
imediato) os animais não são capazes de adquirir a associação entre contexto e choque
(BLANCHARD et al., 1976; FANSELOW, 1986). Porém, se for permitido aos animais
explorarem a caixa por um período de tempo maior (e.g. 2 minutos) antes de receberem
o choque nas patas, então eles adquirem o condicionamento aversivo ao contexto
(FANSELOW, 1986, 1990). A partir destas observações, Fanselow (1990) sugeriu que os
animais precisariam de um intervalo de tempo maior entre a inserção na caixa e os
choques para processarem os elementos presentes no ambiente como um todo, i.e., um
contexto único, o qual, então, seria associado ao estímulo aversivo.
Consistentemente com essa interpretação, Fanselow (1990) reportou que se o
animal é pré-exposto ao contexto no dia anterior ao pareamento deste contexto com
choque nas patas, mesmo com um choque imediato, esse animal é capaz de adquirir o
condicionamento aversivo ao contexto. Esse fenômeno ficou conhecido como “efeito de
facilitação pela pré-exposição ao contexto” (FANSELOW, 1990; RUDY et al., 2004).
Acredita-se que a pré-exposição do animal ao ambiente (caixa) possibilita a obtenção de
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informações suficientes sobre os estímulos que constituem esse ambiente, facilitando
sua integração num contexto único, uma representação configuracional. Posteriormente,
quando o animal é reinserido na caixa a memória desta representação é rapidamente
evocada e associada com o choque aplicado imediatamente após a inserção no ambiente
ocorrendo, então, a aquisição do condicionamento aversivo ao contexto. Ademais, Rudy
& O’Reilly (1999) forneceram evidências apoiando a hipótese da representação única
por meio de um experimento comportamental onde os animais eram divididos em dois
grupos, um pré-exposto ao contexto onde ocorria o condicionamento e também a um
segundo contexto com características diferentes e o outro grupo era pré-exposto a dois
contextos diferentes daquele em que ocorria o condicionamento, porém, cada um destes
contextos continham, separadamente, características (ou elementos) iguais ao contexto
condicionado, i.e., apesar desse grupo não ter sido exposto ao contexto a ser
condicionado, ele foi exposto à todas características que compõe esse contexto, porém
de forma separada. Dessa forma, se o animal utilizasse a estratégia da representação
configuracional haveria uma diferença de condicionamento entre os grupos.
Diferentemente, se uma estratégia de aprendizado por elementos separados fosse
utilizada, ambos os grupos adquiririam o condicionamento. Foi observada diferença no
condicionamento entre os grupos apoiando a ideia de que animais intactos utilizam a
estratégia de aprendizado configuracional.
A partir desses estudos comportamentais surgiu uma variante do paradigma do
condicionamento aversivo ao contexto que envolve a facilitação pela pré-exposição ao
contexto (“Context Pre Exposure Facilitation-CPEF) e consiste em três fases (Figura 3),
cada qual num dia diferente: (1) o animal é pré-exposto ao contexto - quando ocorre a
formação da representação desse ambiente; (2) o animal é reinserido no contexto e
recebe, após poucos segundos, choque nas patas - quando ocorre evocação da
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representação do contexto e esta é associada com o estímulo aversivo; e (3) o animal é
testado no contexto - quando a memória da associação contexto-choque é evocada pela
exposição ao contexto eliciando, assim, respostas condicionadas de medo como o
congelamento (RUDY et al., 2004).

Figura 3. Representação esquemática do condicionamento aversivo ao contexto envolvendo o
CPEF demonstrando suas três fases.

É importante ressaltar que há controvérsias em relação ao tempo ideal de
exposição ao contexto na segunda etapa do procedimento, antes da administração do
choque, para maximizar o condicionamento. Fanselow (1990) defende que esse tempo
deve ser suficiente para que a memória da representação do contexto, obtida no dia
anterior, seja evocada. Assim, em experimentos anteriores aos reportados no presente
estudo, realizados em nosso laboratório, foram avaliados três intervalos de tempo (0, 10
e 20 segundos) entre a inserção de ratos na caixa de condicionamento e a apresentação
de choque nas patas, tanto em ratos pré-expostos a caixa durante 5 minutos no dia
anterior, como em ratos sem exposição prévia. Os resultados desses experimentos
mostraram que os animais pré-expostos e que receberam choque após 10 segundos da
inserção na caixa no dia seguinte apresentaram a maior média de respostas de
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congelamento entre os grupos (Figura 4). Isso acarretou na decisão de utilizar o
intervalo de 10 segundos nos experimentos posteriores (ver adiante, no Capítulo II).

Figura 4. Porcentagem do tempo de congelamento exibido pelos ratos pré-expostos (PRE) ou
não (NPRE), introduzidos na caixa de condicionamento 0, 10 ou 20 s antes da aplicação do
choque nas patas (dados não publicados de Jordão, Onishi e Xavier).

Regiões neurais envolvidas no condicionamento aversivo ao contexto
O hipocampo recebe diversos estímulos sensoriais do córtex (olfativo, visual,
auditivo) e os processa de modo a realizar múltiplas associações entre eles (LANGSTON
et al., 2010). Essa capacidade colocou o hipocampo no centro das atenções de diversos
estudos. O’Keefe & Nadel (1978), através de experimentos comportamentais e registros
da atividade de neurônios hipocampais de ratos se movimentando livremente, sugeriram
um modelo em que o hipocampo seria responsável pelo aprendizado espacial
formulando mapas cognitivos, i.e., eles sugeriram que neurônios no hipocampo seriam
capazes de responder a diversas combinações de pistas ambientais que levariam a uma
construção de uma mapa do ambiente a partir do conjunto de representações locais.
Mais tarde, Sutherland & Rudy (1989) sugeriram que o hipocampo suportaria um
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sistema de associação configuracional. Nesse modelo uma das funções do hipocampo
seria a de unir os elementos sensoriais presentes em um ambiente em uma representação
conjuntiva única deste ambiente (RUDY & O’REILLY, 1999). Dessa forma, essa
representação única seria evocada quando o animal fosse exposto novamente aos
mesmos estímulos (LANGSTON et al., 2010).
A participação do hipocampo em processos associativos e de memória levou
pesquisadores a indagar se o hipocampo estaria envolvido no condicionamento
aversivo. Não surpreendentemente, diversas evidências mostram um importante papel
dessa região no condicionamento aversivo ao contexto. Resumidamente, observou-se
que lesões do hipocampo antes ou logo após o treino prejudicam o condicionamento
aversivo ao contexto, mas não ao som (KIM & FANSELOW, 1992; MAREN et al., 1997;
ANAGNOSTARAS et al., 1999, YOUNG et al., 1994). Além disso, também foi observado
que lesões realizadas 28 dias ou mais após o treino pouco ou nada afetam o
condicionamento ao contexto (KIM & FANSELOW, 1992; MAREN et al., 1997;
ANAGNOSTARAS et al., 1999). Assim, sugeriu-se que o hipocampo seria responsável
pela codificação e manutenção temporária da representação configuracional do contexto
que, então, seria associada ao estímulo aversivo (ANAGNOSTARAS et al., 2001).
Apesar de haver um consenso sobre a participação do hipocampo no
condicionamento aversivo ao contexto, ainda há dúvidas sobre como se daria esse
envolvimento (FANSELOW, 2010, para revisão). Isso porque alguns experimentos
mostram que nem sempre lesões do hipocampo antes do treino levam ao prejuízo do
condicionamento ao contexto (MAREN et al., 1997; FRANKLAND et al., 1998; CHO et al.,
1999). A hipótese mais recorrente é de que o sistema de processamento de informações
contextuais do hipocampo, i.e., um processamento do tipo configuracional, compete
com outro sistema extra-hipocampal, o qual, supostamente, suporta um processamento
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do tipo elementar, sendo que o primeiro tem vantagem sobre o último (FANSELOW,
2000; ANAGNOSTARAS et al., 2001). Porém, ainda são necessários mais estudos para
entender melhor quais seriam essas regiões extra-hipocampais envolvidas nesse
processo e o modo como ocorreria o aprendizado contextual nessas regiões.
Observa-se também importante envolvimento do hipocampo quando utilizada a
variante do paradigma do condicionamento aversivo ao contexto que envolve o CPEF.
Como mencionado anteriormente, essa variante consiste em três fases onde ocorrem
aprendizado contextual (pré-exposição ao contexto - fase 1), aprendizado associativo
aversivo (condicionamento por choque imediato - fase 2) e expressão das respostas
condicionadas (teste do condicionamento - fase 3). Manipulações no hipocampo antes
ou logo após a primeira fase acarretam em prejuízo do condicionamento. Por exemplo,
lesão (RUDY et al., 2002), inativação por muscimol (MATUS-AMAT et al., 2004),
bloqueio de receptores NMDA (MATUS-AMAT et al., 2007) do hipocampo antes ou
inibição de síntese de proteínas (BARRIENTOS et al., 2002) nesta região logo após a préexposição ao contexto (fase 1) prejudica o aprendizado contextual e, assim, o animal
não adquire o condicionamento ao contexto. Além disso, no estudo de MATUS-AMAT et
al. (2004) muscimol foi infundido por meio de cânulas inseridas no hipocampo antes de
cada uma das três fases envolvida no paradigma do CPEF (mencionadas anteriormente),
em grupos independentes de animais. Nas três diferentes manipulações foi observado
prejuízo das respostas de congelamento quando os animais foram testados no contexto
condicionado. Assim, esses dados levaram à sugestão de que o hipocampo participaria
ativamente na formação da representação configuracional do contexto, na evocação
dessa representação no momento da associação com o choque e na evocação dessa
associação aversiva (MATUS-AMAT et al., 2004).
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Como mencionado anteriormente, a amígdala também está envolvida no
condicionamento aversivo ao contexto. Diversos estudos observaram que animais com
dano (irreversível ou reversível) no complexo basolateral apresentam prejuízo nesta
tarefa (FANSELOW & KIM, 1994; FLAVELL & LEE, 2012; HELMSTETTER & BELLGOWAN,
1994, HUFF & RUDY, 2004; KIM et al., 1993; MAREN & FANSELOW, 1996; MAREN,
1998; MULLER et al., 1997).
Ademais, alguns estudos tentaram esclarecer como se daria a participação do
BLA quando utilizado o paradigma envolvendo CPEF, i.e., em quais das fases dessa
tarefa o BLA seria necessário. Huff & Rudy (2004) observaram que inativações do
BLA por muscimol, fossem antes ou logo após a fase de pré-exposição ao contexto,
resultaram em prejuízo das respostas de congelamento quando comparados com seus
grupos controle no momento do teste. Em contraste, quando infundiram anisomicina
(um inibidor de síntese proteica) no BLA logo após essa mesma fase nenhum prejuízo
foi observado levando os autores a sugerir que o BLA teria um papel modulatório na
formação de memórias contextuais, pois sua inativação teve efeito sobre a aquisição
desse tipo de memória, porém, a inibição de síntese de proteínas, a qual é necessária
para consolidação de memórias, neste complexo não influenciou o condicionamento. Já
Matus-Amat et al. (2007), através do bloqueio de receptores NMDA do BLA, em
grupos de animais independentes, antes de cada uma das três fases da tarefa,
observaram que somente a administração de D-AP5 antes da fase de associação do
contexto com o choque prejudicou as respostas de congelamento no momento do teste.
Assim, a partir destes resultados sugere-se que somente a fase de aquisição do
condicionamento aversivo dependeria de receptores NMDA no BLA, os quais estão
relacionados com plasticidade sináptica, e que nas fases em que ocorre formação da
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representação do contexto e de evocação da memória aversiva não haveria participação
desses receptores no BLA.
Como vimos anteriormente, o núcleo basal do BLA possui características
hodológicas (é o principal alvo amigdalar de projeções hipocampais) e eletrofisiológicas
(exibe neurônios que respondem a estímulos de natureza polimodal) que o caracterizam
como uma região crítica para o processamento do condicionamento aversivo ao
contexto, como reportado por Onishi & Xavier (2010) e Yaniv et al. (2004). Porém,
esses autores utilizaram um procedimento tradicional de condicionamento, em que os
animais permaneceram na caixa de condicionamento (contexto) por alguns minutos
antes do início dos pareamentos de som com choques nas patas. Além disso, como
mencionado anteriormente, os resultados comportamentais sobre o envolvimento do BA
no condicionamento aversivo ao contexto são baseados em procedimentos utilizando,
antes do treino, inativação por lidocaína (YANIV et al., 2004), a qual atinge fibras de
passagem, ou lesão neurotóxica (ONISHI & XAVIER, 2010) do BA, a qual danifica
permanentemente sua função podendo interferir não somente na etapa de aquisição do
condicionamento como também na etapa de evocação da memória e/ou expressão das
respostas condicionadas.

Portanto, os resultados desses estudos não permitem

identificar se a deficiência observada após danos no BA decorrem da dificuldade dos
animais em formular uma representação unificada do contexto, em associá-lo com o
choque nas patas ou em expressar as respostas condicionadas de medo.
Dessa forma, a utilização do procedimento que envolve a facilitação pela pré-exposição
ao contexto (CPEF) associado à micro-infusão de muscimol (substância que inativa
transitoriamente a região infundida) no BA antes das fases 1, 2 ou 3 permitiria avaliar
em qual dessas etapas o BA está envolvido. Em outras palavras, como nesse
procedimento comportamental a formação da representação do contexto ocorre no dia
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da pré-exposição (fase 1), a associação desse contexto com o choque ocorre no dia do
pareamento contexto-choque (fase 2), e a evocação do medo condicionado ocorre no
terceiro dia (fase 3), pode-se inativar temporariamente o BA antes de cada uma dessas
etapas em grupos independentes e, assim, em função dos prejuízos observados em cada
um desses grupos, avaliar em qual delas a integridade do funcionamento dessa estrutura
é requerida.
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CONCLUSÕES

A partir das evidências encontradas neste trabalho se conclui que o núcleo basal
da amígdala não participa do aprendizado associativo aversivo quando estímulos
discretos (e.g., som) estão envolvidos, mas é requerido para o estabelecimento de
associações envolvendo informação multimodal, i.e., o contexto, com estimulação
aversiva. Além disso, observa-se que o núcleo basal tem participação imprescindível no
processo de associação entre estímulos de natureza multimodal e estímulos aversivos,
principalmente os nociceptivos, e tem papel importante no início da evocação da
memória aversiva. Porém, esse núcleo não participa dos processos de construção da
representação configuracional do contexto (aprendizado contextual).
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