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RESUMO 

O envelhecimento torna a memória particularmente vulnerável e em roedores, 

induz déficits no desempenho de tarefas que envolvem memória espacial e operacional. 

Além disso, o envelhecimento está associado a uma diminuição dos comportamentos 

exploratórios e com aumento na linha de base da ansiedade. Estratégias que visem à 

prevenção dos transtornos de ansiedade e deficiencias cognitivas proporcionando a 

melhoria da qualidade de vida de idosos são de grande valia. O treinamento cognitivo 

previne processos de neurodegeneração e perdas da função hipocampal, promovendo 

uma melhora no desempenho de habilidades cognitivas. Porém, pouco se sabe como o 

treino em uma tarefa específica afeta outros aspectos cognitivos e emocionais.  

Para testar os efeitos do treinamento em uma tarefa de memória operacional 

espacial na ansiedade, habituação e na densidade de células no hipocampo de ratos 

foram utilizados quatro grupos de animais. Ratos idosos e jovens treinados na tarefa de 

memória operacional (dependente do hipocampo) e idosos e jovens treinados em uma 

tarefa com pista visível (independente do hipocampo) no labirinto aquático de Morris 

(LAM). Após o término dos treinos os animais foram exposto ao teste e re-teste no 

labirinto em cruz elevado (LCE) e ao teste em campo aberto (TCA). Outros animais 

após os treinos foram perfundidos e os hipocampos foram processados em coloração de 

Nissl para quantificação da densidade de células no hipocampo. 

Ocorreu um prejuízo na aquisição no LAM, nos animais idosos submetidos à 

tarefa de memória operacional e na tarefa com a pista visível, porém com o decorrer das 

sessões em ambas as tarefas os animais idosos apresentam níveis de desempenho 

semelhantes a dos jovens. O treinamento cognitivo em memória operacional espacial 

resulta em efeitos significativos sobre a diminuição de comportamentos similares a 



 
 

 
 

ansiedade no LCE e a altera taxa de habituação no TCA em ratos idosos comparado aos 

animais idosos expostos a tarefa com a pista visível, entretanto não altera a densidade de 

células no hipocampo entre grupos jovens e idosos e entre os diferentes treinamentos. 

O treinamento cognitivo em memória operacional no LAM tem efeitos 

significativos sobre níveis de ansiedade e taxa de habituação em animais idosos e parece 

ser uma tarefa promissora para investigações a natureza das modificações plásticas 

neurais resultantes do treinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Memória operacional; Envelhecimento; Ansiedade; Habituação; 

Hipocampo. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Decline in memory fuctions are related to aging process. Spatial learning and 

memory deficits are induced by aging in rodents. Elderly also correlates with decreases 

in exploratory behaviour and increments in baseline anxiety. The development of 

strategies that focus on the prevention of anxiety disorders and cognitive disabilities are 

needed to improve the welfare. Cognitive training prevents neurodegeneration processes 

and loss of hippocampal function, and provides improvements on performance of 

cognitive skills. However, remains unclear how training on a specific task affects 

another cognitive and emotional aspects. 

To evaluate the effects of training on spatial working memory task on anxiety, 

habituation and cell density in the hippocampus, we used aged and young rats trained in 

the working memory task (dependent of the hippocampus) or in a task with visible track 

(independent of the hippocampus) in the Morris water maze (MWM). After MWM 

training clousure the animals were exposed to the test and re-test in the elevated plus 

maze and the open field test. Subsenquently to behavioural tests animals were perfused 

and the hippocampus was processed for Nissl staining to quantify the density of 

hippocampal cells. 

The acquisition of the MWM task was disrrupted in aged animals submitted to 

working memory task and visible platform task, however the aged animals were capable 

to learn the task during the training and exhibit similar performance to youngest. 

Cognitive training on spatial working memory leads to reduction of anxiety-like 

behaviours in the elevated plus maze and modify  habituation rate in the open field in 

aged rats compared to animals that were exposed to visible task. Although no 



 
 

 
 

differences were found in the hippocampus cell density between young and aged rats 

and also for different training. 

Cognitive training on the working memory version of MWM leads to decrease 

of anxiety levels and habituation rate in aged animals and could be an important tool to 

investigate plastic neural changes induced by training. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Memória 
 

A aprendizagem corresponde à aquisição de informações que gera mudanças do 

comportamento. Memória envolve codificação, armazenamento (BONINI et al., 2007; 

KANDEL et al., 2000,), persistência e evocação das informações adquiridas. Cada uma 

dessas etapas pode ser caracterizada por alterações nos níveis celular, molecular e 

comportamental (CAMMAROTA et al., 2007; KANDEL et al., 2001).  

Diferentes classificações vêm sendo propostas para as memórias, considerando 

sua função, conteúdo e tempo de duração. Em relação ao tempo algumas memórias 

podem durar somente alguns segundos, enquanto outras podem durar horas, dias, meses 

ou anos (SQUIRE & ZOLA, 1996). Em relação a este aspecto, as memórias são 

descritas como operacionais (ou “de trabalho” como preferem alguns) ou de curta 

duração, ou de longa duração.  

A memória de longa duração se refere à retenção de informações por 

prolongados períodos de tempo. Em seres humanos ela vem sendo classificada em duas 

categorias principais: memórias explícitas ou declarativas, e aquelas que não são 

passíveis de verbalização, classificadas como memórias implícitas (SQUIRE & ZOLA, 

1996). 

A memória explicita está envolvida no conhecimento de fatos, pessoas e objetos, 

sendo passível de relato verbal (em humanos). A memória explícita inclui memória 

episódica, referente a experiências cujo contexto espacial e temporal são específicos, 

correspondendo a memórias autobiográficas, e memória semântica que envolve 

conhecimento factual independente do contexto espacial e temporal em que foi 

aprendido (TULVING, 1972).  
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A memória implícita, adquirida gradualmente por treinamento repetitivo, 

relaciona-se a habilidades percepto-motoras e hábitos (KANDEL, 2009) e pode ser 

avaliada por meio da execução habilidosa de uma tarefa. A evocação desse tipo de 

memória não raro requer poucos recursos atencionais, ou seja, pode-se executar uma 

ação habilmente sem ter de necessariamente prestar muita atenção ao mesmo. 

 

1.2  Memoria Espacial 
 

A memória espacial é crítica para a sobrevivência, pois está relacionada com sua 

habilidade para codificar, armazenar e recuperar informações sobre localizações no 

ambiente. Essas informações permitem ao indivíduo localizar alimento e água em 

determinado hábitat, lembrar se esse local já foi forrageado, e recordar se há a presença 

de coespecífico ou predadores na área (HELENE & XAVIER, 2006). 

Segundo O’keefe e Nadel (1978) o hipocampo é crucial para a aprendizagem e 

formação da memória espacial em diferentes grupos de mamíferos, além de estar 

envolvido na memória declarativa, contextual e episódica em seres humanos (JACOBS 

& SCHENK, 2003).  

A Formação Hipocampal, consiste de um conjunto de estruturas prosencefálicas 

presentes em ambos os lobos temporais que, em mamíferos, inclui o Hipocampo 

propriamente dito [corno de Ammon (CA)], o Giro Denteado (GD), o Subículo e o 

córtex entorrinal (BUTLER & HODOS, 1996), e parece fundamental para a orientação 

espacial. O Hipocampo propriamente dito inclui pelo menos quatro populações distintas 

de neurônios: o CA1 que ocupa a maior parte da região dorsal, o CA3 que se estabelece 

na porção ventral, o CA2 situado entre o CA1 e o CA3, e o CA4 situado na transição 

entre o CA3 e o GD (BEAR et al., 2002; CARLSON, 2001; KANDEL et al., 2000). As 
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estruturas constituintes da formação hipocampal estão interligadas por um circuito 

excitatório preponderantemente unidirecional, com três projeções principais: (1) a via 

perfurante, constituída por fibras do córtex entorrinal que estabelecem sinapses com 

células granulares do giro denteado (2) das fibras musgosas, que se estendem das 

células granulares do GD e realizam sinapses com células piramidais da região CA3 do 

hipocampo e (3) os colaterais de Schaffer, constituídos por axônios da região CA3 que 

se conectam as células piramidais do CA1. Esse circuito é referido como circuito tri-

sináptico do hipocampo (CARLSON, 2001; DOLLER & WEIGHT, 1982; HERRERAS 

et al., 1987; KANDEL et al., 2000). 

Em roedores, a manutenção temporária de informações espaciais na memória, 

por envolver informações referentes a espaço e tempo, é considerada análoga à memória 

episódica dos seres humanos (O’KEEFE & NADEL, 1978). Essa manutenção 

temporária ativa de informações recém adquiridas ou reativadas da memória de longa 

duração, é identificada como memória operacional (BECKER & MORRIS, 1999).  

O conceito de memória operacional foi desenvolvido separadamente por Honig 

(1978), em estudos envolvendo animais, e por Baddeley e Hitch (1974) em estudos 

envolvendo humanos (BADDELEY, 1986; BADDELEY, 1992; BADDELEY & 

HITCH, 1974).  

O modelo de memória operacional descrito por Baddelay e Hitch (1974) consiste 

de um executivo central que se integra a um sistema de apoio especializado em 

informação verbal, a alça fonológica, e a outro sistema de apoio especializado em 

informações visuo-espaciais responsável pela execução de tarefas lógico-matemáticas. 

Acredita-se que o executivo central estaria relacionado ao funcionamento dos lobos 

frontais, a alça fonológica aos giros supra-marginal e angular do hemisfério esquerdo e 

cerebelo e a alça visuo-espacial ao funcionamento das regiões corticais visuais, 
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incluindo o córtex parietal posterior. 

De acordo com Honig (1978), memória operacional se refere a informação que o 

animal mantém temporariamente para executar com êxito uma escolha em uma tarefa; 

posteriormente ao uso da informação, o animal deve esquecer essa informação para que 

ela não interfira no desempenho subsequente na tarefa.  

Por exemplo, no labirinto radial de 8 braços (OLTON & SAMUELSON, 1976), 

os animais são colocados em uma área central de onde irradiam 8 braços, na 

extremidade de cada braço é depositado algum alimento. Na versão delay-matching-to-

sample, um alimento é depositado na extremidade de um dos braços, o animal é 

colocado no centro da arena afim de escaneá-la até encontrar o braço que contém o 

reforço, essa é a fase de aquisição. Nela o animal deve se utilizar da memória 

operacional para reter a informação dos braços visitados que não contiam o reforço para 

não revisitá-los. Após encontrar o reforço o animal é retirado da arena por um intervalo 

de tempo de retenção estipulado pelo experimentador. Após o intervalo o animal é 

reapresentado ao labirinto que contém o alimento no mesmo braço, espera-se que ele 

utilize da memória operacional retendo a informação durante o intervalo do braço que 

continha o reforço para então revisitá-lo (CAMPOS & SAITO, 1999). 

Manipulando-se os tempos de intervalo espera-se que os animais aprendam a 

manter a informação da localização do reforço na memória operacional enquanto essa 

informação for útil e em uma segunda exposição ao labirinto em uma nova sessão a 

informação deve ser descartada e uma nova informação deve ser adquirida, dessa 

maneira a informação retida na memória operacional depende de um contexto temporal 

em que é válida, não simplesmente decaindo com a passagem do tempo (OLTON, 1990; 

XAVIER, 1993). 

Outros apectos da tarefa são armazenados na memória de referência, como a 
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existência do alimento no final do braço, quantas tentativas o animal será exposto, qual 

regra seguir na tentativa de escolha. A memória de referência não depende de uma 

distinção temporal dos eventos, pois a informação adquirida aplica-se sempre a todos os 

eventos envolvendo aquela condição (KESNER, 1986; OLTON, 1990). 

Lesões na fimbria-fornix, principal via de conexão do hipocampo com outras 

regiões nervosas, prejudicam a memória operacional, tanto em tarefas de localização 

espacial como de discriminação e reconhecimento de objetos (não espaciais), mas não 

prejudica a memória de referência (OLTON & FEUSTLE, 1981; OLTON & PAPAS, 

1979), enfatizando a importância da função hipocampal para memória operacional.  

Ambos os modelos de memória operacional de Baddeley e Hitch (1974) e Honig 

(1978) são válidos e trazem contribuições importantes para a compreensão da sobre o 

armazenamento temporário de informação, mas eles apresentam organização e funções 

cognitivas distintas, além da localização anatômica diferente (BECKER & MORRIS, 

1999). No presente trabalho foi utilizado o conceito de memória operacional de Honig 

(1978) como base para a compreensão dos processos de treinamento em memória 

operacional e sua influência em outros comportamentos, como ansiedade e habituação e 

no processo de envelhecimento. 

1.3  Memória e Envelhecimento 
 

MEDAWAR (1955) definiu o envelhecimento como um conjunto de processos 

biológicos que aumenta progressivamente a probabilidade do organismo vivo morrer. 

Esses processos biológicos incluem um declínio progressivo das funções normais do 

organismo e o torna mais susceptível a doenças, aumentando assim sua probabilidade de 

morte. O declínio cognitivo é uma das alterações que mais influencia a qualidade de 

vida e a independência de indivíduos idosos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 
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SAÚDE, 2002). 

O envelhecimento torna a memória episódica particularmente vulnerável, isto é, 

pessoas idosas são mais suscetíveis a esquecerem do contexto de ocorrência de um 

evento do que o evento propriamente dito (MCLNTYRE & CRAIK, 1987; SHARMA et 

al., 2010). Em roedores, o envelhecimento induz déficits no desempenho de tarefas que 

envolvem memória espacial e operacional (AGGLETON et al., 1989; BATUECAS et 

al., 1998; GALLAGHER & PELLEYMOUNTER, 1988; LINDNER et al, 1992).  

Aggleton e colaboradores (1989) investigaram o desempenho de ratos idosos em 

tarefas que requerem memória operacional espacial e memória operacional não espacial 

e observaram prejuízos nas tarefas espaciais, mas não nas tarefas não espaciais. O 

envelhecimento gera também maior prejuízo na habituação, considerada uma das 

formas mais simples de aprendizagem não associativa, na qual ocorre a atenuação da 

percepção a estímulos repetitivos inicialmente neutros, de extrema importância para a 

interação do organismo com o ambiente (RANKIN et al., 2009), a componentes 

espaciais em relação a componentes não espaciais (SHUKITT-HALE et al, 2001).  

O envelhecimento está associado a uma diminuição dos comportamentos 

exploratórios (ADRIANI et al, 1998; MORA-GALLEGOS et al., 2015; SEGOVIA et al, 

2009), mas não necessariamente uma redução da locomoção em si (AMASSARI-

TEULE et al, 1994; MORA-GALLEGOS et al., 2015) no teste de campo aberto (TCA), 

o que pode ser interpretado como reflexo da integridade da memória não associativa 

durante o envelhecimento ou da integridade da motricidade dos animais envelhecidos 

(AMMASSARI-TEULE et al., 1994; MORA-GALLEGOS et al., 2015). 

Essas deficiências comportamentais associadas ao envelhecimento parecem estar 

ligadas a mudanças na fisiologia sináptica hipocampal, na sua organização 



7 
 

 
 

neuroquímica, na micro-anatomia das conexões e na capacidade em manter a 

potenciação de longo prazo, prejudicadas com o envelhecimento (BANERS, 1994; 

BANERS et al., 1997; FARRELL, 2012; GEINISMAN et al., 1995; KENNARD et al., 

2013; LANDFIELD, 1988; SAMSON & BARNES, 2013). 

 

1.4  Envelhecimento e ansiedade 
 

Além das alterações cognitivas ao longo do envelhecimento, parece ocorrer 

também aumento da ansiedade (GALLAGHER & BURWELL, 1989; MARKOWSKA 

et al, 1989). A ansiedade é uma emoção relacionada ao comportamento de avaliação de 

risco, quando o estímulo aversivo é incerto (BLANCHARD & BLANCHARD, 1988). 

Ratos adultos a partir de 120 dias apresentam redução do número de entradas nos braços 

abertos em um labirinto em cruz elevado (LCE), comportamento indicativo de maior 

ansiedade a partir dessa idade (IMHOF et al, 1993). Esse comportamento é usualmente 

relacionado ao instinto de explorar lugares novos, se contrapondo ao seu medo inato de 

lugares abertos e altos.  

Transtornos de ansiedade em humanos idosos são relacionados à doença arterial 

coronariana, perda da independência, distúrbios do sono e depressão, prejudicando 

assim a qualidade de vida global (DE BEURS et al, 1999; GELLIS, 2006; LENZE et al, 

2000; POTVIN et al, 2014). 

Um dos tratamentos eficazes para a ansiedade em idosos é a terapia cognitivo-

comportamental (WETHERELL et al, 2003). No entanto, essa melhora é restrita em 

indivíduos com déficits em funções executivas, como atenção, controle e planejamento 

de estratégias (MOHLMAN & GORMAN, 2005). 
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A terapêutica farmacológica sobre os sintomas dos transtornos de ansiedade não 

é totalmente eficaz em indivíduos idosos, tendo muitas contraindicações (ANDREWS et 

al, 2004). Considerando que terapias farmacológicas e psico-comportamentais, não são 

totalmente eficazes, faz-se necessário o desenvolvimento de estratégias que visem a 

prevenção dos transtornos de ansiedade associados ao envelhecimento proporciando a 

melhoria da qualidade de vida de idosos. 

 

1.5  Treinamento cognitivo  
 

Atividade física, enriquecimento ambiental e treinamento cognitivo vêm sendo 

utilizados para combater os efeitos do processo neurodegenerativo e perda da função 

hipocampal em indivíduos jovens e idosos (KEMPERMANN et al., 1998, 1997; 

LANDERS et al, 2011; LIU & HE, 2012; LÖVDÉN et al., 2012; 

NITHIANANTHARAJAH & HANNAN, 2009)  

Idosos fisicamente ativos tem risco reduzido de declínio cognitivo e demência 

(HAMER & CHIDA, 2009; SOFI et al, 2011). A atividade física está associada a um 

melhor condicionamento cardiovascular, que resulta em melhora em funções executivas 

e memória (BARNES et al, 2003; CASSILHAS et al, 2007; GORDON et al, 2008). O 

exercício físico induz o aumento de fatores neurotróficos no cérebro, possibilitando 

aumento da plasticidade neuronal, como neurogênese, sinaptogênese e angiogênese 

(COTMAN et al, 2007; NEEPER et al, 1995; PARK et al, 2013). 

O enriquecimento ambiental parece ter um efeito semelhante à atividade física 

sobre os fatores que geram a plasticidade neuronal em idosos (KEMPERMANN et al, 

1998; MORA et al, 2007; MORA 2013). Iniciado o enriquecimento na infância ou na 
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velhice, mantendo-o por uma fase prolongada ou curta de vida, os efeitos benéficos 

parecem ser equivalentes sobre as taxas de neurogênese e a melhora cognitiva 

(HARATI et al, 2011; KEMPERMANN et al, 1998; KEMPERMANN et al,2002; 

LEAL-GALICIA et al, 2008). Portanto, alterações ambientais podem contribuir para a 

plasticidade neural moldando estruturas e funções cerebrais (HANNAN, 2014; 

HERRING et al, 2009; LANDAU et al, 2012; ROBERTSON, 2014) 

O treinamento cognitivo, por sua vez, pode minimizar sinais de degeneração, 

aumentando volume cerebral, espessura e densidade cortical (ENGVIG et al., 2010; 

LUSTIG et al., 2009), além de melhorar o desempenho em tarefas cognitivas 

(BERARDI et al, 2007; HARATI et al, 2011; JANKOWSKY et al, 2005).  

Dado que os componentes atencionais e a própria memória operacional espacial 

são as funções cognitivas mais prejudicadas pelo processo de envelhecimento 

(BADDELEY, 1998). Intervenções que se foquem na reabilitação dessas funções 

cognitivas podem ter maior eficácia em indivíduos idosos. 

O treinamento cognitivo de memória operacional vem se mostrando eficaz em 

promover melhora no desempenho de habilidades cognitivas, como atenção, funções 

executivas e velocidade do processamento (ANGUERA et al., 2013; BALLET et al., 

2010; EDWARDS et al., 2005; MOZOLIC et al., 2011; NOUCHI et al.,2012; SZELAG 

& SKOLIMOWSKA, 2012; TORIL et al., 2014; WILLIS et al., 2006). Mudanças 

induzidas pelo treino como aumento da capacidade da própria memória operacional, 

podem produzir aumento de desempenho em outras habilidades cognitivas por 

aproveitarem dos mesmos recursos estruturais que a memória de trabalho (BORELLA 

et al, 2010; DAHLIN et al, 2008). 

O treinamento cognitivo pode ter efeitos a níveis de remodelação local de 
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proteínas e sinapses, que também contribui para uma reorganização global com 

reorganização das fibras neuronais, ampliando a rede de conexões (FOSTER, 2015).  

Além disso, treinamento no LAM na tarefa que requer memória operacional promove 

um aumento da sobrevivência de novos neurônios no hipocampo de ratos adultos jovens 

(TEIXEIRA, 2013). E o treinamento ativa mais áreas encefálicas permitindo uma 

compensação no desempenho dos animais idosos na execução das tarefas (EYLER et al, 

2011; HEUNINCKX et al, 2008; KAMAGOE et al, 2015). É concebível que a 

plasticidade neural, promovida pelo treinamento cognitivo, seja dependente da 

arquitetura flexível das redes sinápticas e da neurogênese, promovendo maior 

conectividade, facilitando caminhos de transmissão e, portanto, aumentando a eficiência 

cognitiva global (GARD et al., 2014).  

Porém, pouco se sabe como capacidades cognitivas treinadas são transferidas 

para capacidades não treinadas e como o treino em uma tarefa específica afeta outros 

aspectos cognitivos e emocionais (GREEN & BAVELIER, 2008; MARTIN et al., 

2011). Em humanos diversos fatores como motivação, desejo de ser reconhecido ou 

agradar o treinador podem estimular melhora de desempenho e modificar fatores 

cognitivos e emocionais que não originários propriamente do treinamento específico na 

tarefa (GREEN & BAVELIER, 2008). Desse modo parece relevante identificar modelos 

que ajudem a caracterização do contexto de treinamento que resultem em melhorias 

globais para o indivíduo, além de se constituírem modelos potenciais para a 

compreensão de que fatores contribuem para as modificações geradas pela 

aprendizagem. 

No presente estudo investigou-se os efeitos do treinamento em tarefa que requer 

memória operacional sobre a ansiedade, habituação e densidade de células hipocampais 

em ratos jovens e idosos. 
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2. OBJETIVO GERAL 
 

 Investigar em que extensão o treinamento numa tarefa que requer memória 

operacional altera os níveis de ansiedade e habituação, e a densidade de células no 

hipocampo em ratos idosos em comparação a animais jovens. 

 

2.1 Objetivos específicos 
 

a) Analisar o desempenho da memória operacional espacial (que é dependente 

da função hipocampal) de animais idosos, em comparação a animais jovens, e 

também o desempenho desses animais em tarefa independente da função 

hipocampal, ambas no Labirinto Aquático de Morris 

 

b) Avaliar eventuais alterações comportamentais relacionadas à ansiedade na 

tarefa do Labirinto em Cruz Elevado, em ratos idosos e jovens expostos 

previamente ao treinamento em versões dependentes e independentes da função 

hipocampal, ambas no Labirinto aquático de Morris. 

 

c) Avaliar eventuais alterações comportamentais relacionadas à habituação na 

tarefa do Campo Aberto, em ratos idosos e jovens expostos previamente ao 

treinamento em versões dependentes e independentes da função hipocampal, 

ambas no Labirinto Aquático de Morris. 

 

d) Avaliar eventuais alterações na quantidade de células nas áreas CA1, CA3 e 

giro denteado no hipocampo de ratos jovens e idosos expostos ao treinamento 

em versões dependentes e independentes da função hipocampal, por meio de 
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análise esterereológica. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Sujeitos 
 

 Foram utilizados 48 ratos da linhagem Wistar, machos, jovens (3 a 4 meses) e 

idosos (18 a 19 meses), provenientes do Biotério do Departamento de Fisiologia do 

Instituto de Biociências da USP. Os animais foram inicialmente mantidos sob ciclo 

claro/escuro com 12h claro/12h escuro, com a luz se acendendo as 07h 00. 

Posteriormente, a iluminação foi alterada para esquema de foto-período-

esqueleto, com 11h30 de luz tênue (5 lux) e 30 min de luz intensa (1000 lux). Esse 

esquema de iluminação visa propiciar que ao serem deslocados para o ambiente de 

experimentação os animais não passem por modificações de intensidade luminosa, 

garantindo a manutenção do seu ritmo sono/vigília. O foto-período-esqueleto foi 

mantido até o termino dos experimentos comportamentais e da perfusão dos animais. 

Os animais foram mantidos em caixa individuais, com temperatura de 23 ºC±2, e 

com fornecimento de alimentação e água ad libitum. O protocolo experimental, que 

atende às exigências legais e éticas presentemente vigentes, foi submetido à apreciação 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Animais Vertebrados em Experimentação, do 

Instituto de Biociências da USP (protocolo nº. 131/2011). 
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3.2  Labirinto aquático de Morris (LAM) 
 

O desenho experimental adotado envolve um arranjo 2 x 2, tendo como um dos 

fatores a idade, incluindo (1) animais jovens e (2) animais idosos, sendo o outro fator o 

tipo de treino no Labirinto Aquático de Morris, incluindo (3) tarefa espacial, em que a 

plataforma fica submersa e sua execução requer o uso de memória operacional espacial 

(SANTOS, 1999), cujo desempenho é dependente da integridade da função hipocampal 

(XAVIER et al., 1999) e (4) tarefa visual, em que a plataforma é visível (ver adiante), 

condição que não demanda orientação espacial e não requer integridade do hipocampo 

para seu desempenho (DA CUNHA et al., 2007). A lógica para esse arranjo 

experimental é que os animais expostos à tarefa visual representem um grupo controle 

exposto a todas as estimulações proporcionadas pela exposição ao labirinto aquático 

(manipulação pelo experimentador, imersão na água e esforço físico durante a atividade 

de nadar, entre outras), exceto a orientação espacial. Dessa forma, o experimento incluiu 

4 grupos experimentais: 

a) Jovem Espacial (JE): ratos de 3 a 4 meses expostos ao treinamento na 

versão que requer memória operacional espacial no LAM; 

b) Jovem Visual (JV): ratos de 3 a 4 meses expostos ao treinamento na versão 

com a plataforma visível no LAM; 

c) Idoso Espacial (IE): rato de 18 a 19 meses exposto ao treinamento na versão 

que requer memória operacional espacial no LAM; e 

d) Idoso Visual (IV): rato de 18 a 19 meses exposto ao treinamento na versão 

com a plataforma visível no LAM. 
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Aparelho 
 

O LAM consiste de uma piscina circular com 200 cm de diâmetro e 50 cm de 

altura, preenchida com água (a 26 ºC ± 1) até a altura de 30 cm; a água é tornada opaca 

pela adição de 200-300 ml de leite integral (Figura 1). As paredes internas da piscina 

são pretas. Uma plataforma móvel de acrílico transparente medindo 9 cm de diâmetro é 

colocada em locais definidos da piscina, 1-2 cm abaixo do nível da água, permitindo ao 

animal subir nela como forma de fuga da água. Nas paredes da sala são colocadas pistas 

salientes, que servem de referência para orientação espacial do animal durante os treinos. 

A piscina foi virtualmente dividida em 4 quadrantes, no centro de cada 

quadrante havia um local para posicionamento da plataforma, e foi delimitada uma área 

virtual circular concêntrica à plataforma, com diâmetro de 3 vezes maior ao da 

plataforma chamada de contador crítico. Essas divisões tem o objetivo facilitar a análise 

e verificar como ocorre a busca pela plataforma realizada pelos animais. Há uma câmera 

centralizada acima da piscina ligada a um microcomputador para registro da tarefa.  
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Figura 1. Esquema representativo do Labirinto Aquático de Morris, utilizado para a realização dos testes. 
As linhas cinza representam as divisões virtuais dos quadrantes. A área circular representada em azul 
escuro, concêntrica a área da plataforma, representa o contador crítico. As setas com letras W, T, N, R, E, 
D, S, O indicam os pontos de inserção do animal na água. 

 

Protocolo experimental 
 

Foi realizada uma sessão de treino por dia, com três tentativas por sessão; o 

intervalo de tempo entre as tentativas (ITI – “intertrial interval”, do inglês) foi 

inicialmente de 10 minutos (ITI 10). A cada nova sessão a plataforma foi inserida numa 

localização distinta, sendo mantida constante nas demais tentativas do dia. Isso exige 

que o animal encontre a plataforma na primeira tentativa. Nas demais tentativas essa 

informação pode ser utilizada para chegar mais rapidamente a plataforma. Esse esquema 

foi mantido por 10 dias. Posteriormente o ITI passou a ser 30 minutos (ITI 30) por 5 

dias e para 60 minutos (ITI 60) por 5 dias adicionais, sempre alterando a localização da 

plataforma a cada nova sessão. Esse aumento no ITI requer que o animal mantenha a 
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informação sobre a localização da plataforma em cada dia por mais tempo na memória 

operacional, dificultando progressivamente a manutenção da informação sobre a 

localização da plataforma. As sessões foram sempre realizadas às 22hs (3 horas após o 

apagar das luzes), com a sala experimental mantida com iluminação de 5 lux na altura 

dos olhos do animal que correspondia a mesma luminosidade utilizada nas caixas de 

manutenção. Assim, em decorrência do uso do foto-período esqueleto, ao realizar a 

tarefa em um horário em que os animais estavam em sua fase ativa, não prejudicamos 

suas horas de sono por mudanças de luminosidade e evitamos os prejuízos que a 

privação de sono usualmente causa sobre a aprendizagem. 

Na tarefa de memória operacional espacial a localização da plataforma foi 

diferente a cada sessão, mas foi mantida constante ao longo das tentativas de uma 

mesma sessão. Assim, na primeira tentativa de cada sessão, os animais desconheciam a 

localização da plataforma, e deveriam encontrá-la por busca e esquadrinhamento. Então, 

nas demais tentativas da mesma sessão, poderiam valer-se da memória operacional 

espacial sobre a localização da plataforma naquele dia para escapar da água mais 

rapidamente (para detalhes, ver SANTOS, 1999). O desempenho dessa tarefa é 

dependente da integridade do hipocampo.  

Na tarefa envolvendo a plataforma visível foi semelhante à descrita acima, mas 

havia uma bola de isopor medindo 7 cm de diâmetro 15 cm acima da plataforma sub-

mersa, indicando assim seu local. A plataforma foi apresentada num novo local a cada 

tentativa, para minimizar o engajamento da memória espacial. A cada tentativa o animal 

foi liberado de um ponto diferente da borda da piscina, numa ordem aleatória, valendo-

se da visualização da plataforma para dirigir-se a ela, o que determina que a tarefa 

envolva apenas um guiamento visual e não a orientação espacial no ambiente. 
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O uso da plataforma submersa (portanto invisível) em associação com a 

liberação dos animais em pontos distintos da borda a cada nova tentativa, força os 

animais a adotarem estratégias espaciais, envolvendo mapas cognitivos, na orientação. 

No caso da plataforma visível, a orientação espacial não gera qualquer benefício de 

desempenho, restando ao animal abandoná-la.  

Cada tentativa teve uma duração máxima de 120 segundos. Caso o animal não 

encontrasse a plataforma nesse tempo máximo, ele era manualmente guiado pelo 

experimentador até ela, onde permaneceu por 15 segundos. 

A câmera de vídeo posicionada sobre o labirinto permitiu registrar (1) a latência, 

isto é, o tempo decorrido desde a liberação do animal na borda até este encontrar a 

plataforma, (2) o comprimento do trajeto na piscina, (3) o tempo de permanência em 

cada um dos quadrantes da piscina, (4) o tempo de permanência em cada um dos 

“contadores” e (5) velocidade média do nado, por meio do programa Ethovision 

(Noldus, versão 3). 

 

3.3  Labirinto em cruz elevado (LCE) 

 

Sujeitos 
 

Oito dos animais de cada grupo previamente treinado no LAM nas tarefas 

dependente e independente do hipocampo, foram submetidos ao teste no labirinto em 

cruz elevado (LCE) um dia após o término das sessões de treino. 

Aparelho 
 

O LCE é confeccionado com acrílico branco, possui dois braços abertos (50 x 10 
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x 1 cm – note que as paredes medem 1 cm de altura) opostos pelo centro e dois braços 

fechados (50 x 10 x 40 cm - note que as paredes medem 40 cm de altura) também 

opostos pelo centro (Figura 2). O labirinto é montado sobre uma plataforma elevada 50 

cm do assoalho. Os braços se cruzam perpendicularmente formando uma cruz, com uma 

área central de 10 x 10 cm, chamado de quadrado central. 

 

 

Figura 2. Esquema representativo do labirinto em cruz elevado, contendo dois braços abertos e dois 
braços fechados, elevado 50 cm do chão. 

 

Protocolo experimental 

Os testes foram realizados entre as 15:00 e 16:00 h no dia que se seguiu ao 

término do treinamento no LAM. Cada animal foi colocado no quadrado central do 

LCE com a cabeça voltada para o braço fechado. O animal explorou livremente o 

labirinto por 5 minutos. Foi então retirado do labirinto e ficou em sua gaiola por 5 

minutos. Após esse intervalo, retornou ao labirinto para uma segunda sessão de mais 5 

minutos de livre exploração. Antes e após as sessões o labirinto foi limpo com uma 

solução de álcool a 10%. As sessões foram gravadas por meio de uma câmera de vídeo 
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posicionada acima do labirinto ligada a um microcomputador. Posteriormente, 

procedeu-se a quantificação a frequência de entradas e o tempo de permanência em cada 

braço e também no quadrado central, por meio do no programa X-plo-rat (2005). Com 

base nesses parâmetros foram calculadas a percentagem de entradas nos braços abertos 

e a percentagem de tempo nos braços abertos, parâmetros usualmente tomados como 

refletindo (inversamente) os níveis de ansiedade dos animais. Também foram 

mensurados o tempo no quadrado central, medida usualmente relacionada a avaliação 

de risco, o tempo de permanência na extremidade do braço fechado, relacionado à 

evitação de conflito, e número de entradas nos braços fechados, relacionado com a 

atividade locomotora.  

 

3.4  Teste de Campo Aberto (TCA) 
 

 Sujeitos 
 

Os mesmos animais expostos ao LCE foram, no dia seguinte, expostos às 

sessões do teste de campo aberto (TCA). 

Aparelho 
 

O TCA é realizado numa arena circular com 1 m de diâmetro, com paredes de 

acrílico preto com 60 cm de altura. Em suas paredes internas são realizadas marcações 

que servem como pistas espaciais (Figura 3). A arena foi virtualmente dividida em 

quadrados de 20 x 20cm, a fim de contabilizar a locomoção do animal. 
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Figura 3. Esquema representativo da arena utilizada no teste do campo aberto com as linhas, em azul, 
representando as divisões virtuais para mensuração da atividade locomotora.  

 

Protocolo experimental 
 

Os testes foram realizados em uma sala iluminada com 5 lux, entre as 20 e 22h. 

Cada animal foi colocado na arena próximo a borda com a cabeça voltada para a parede. 

Então pode explora-la livremente, ao longo de 5 minutos, numa primeira sessão. Vinte e 

quatro horas depois os animais foram reexpostos à arena, nas mesmas condições de 

teste, por 5 minutos adicionais. As sessões foram gravadas por uma câmera posicionada 

acima da arena e ligada a um computador. Para fins de análise a sessão foi dividida em 

5 blocos de 1 minuto cada. 

Posteriormente os comportamentos foram analisados utilizando o programa 

Etholog 2.2.5 (OTTONI, 1999). Foram computados o tempo de execução e a frequência 

de ocorrência dos comportamentos: Locomoção, que se caracteriza pela movimentação 

total do corpo pela arena; Ficar em pé ação em que o animal levantar-se sobre as patas 

posteriores e Cheirar, caracteriza-se pela movimentação parcial do corpo com 

direcionamento do focinho em diferentes regiões da arena. Também foi computado o 
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número de vezes que o animal cruzou um quadrado durante uma sessão. Esses 

primeiros classificados como comportamentos exploratórios. E também foram 

computados os comportamentos de autolimpeza, caracterizado por lambidas em partes 

do corpo; coçar, quando o animal fricciona uma pata sob seu corpo e parado, incluindo 

os comportamentos de congelamento, imobilidade e sono (NAHAS, 1999). 

 

3.5 Perfusão 
 

Após o término das sessões de treinamento, quatro animais de cada grupo foram 

anestesiados com uma mistura de quetamina (20 mg/Kg) e xilasina (10 mg/Kg). Então, 

foram submetidos a perfusão transcardíaca com solução salina (NaCl 0,9%) e, 

posteriormente, com solução tamponada de paraformaldeído a 4%, para fixação do 

tecido nervoso. A seguir os encéfalos foram processados envolvendo procedimentos de 

criopreservação em sacarose a 30% tamponado por 72 horas a 4 ºC. Após esse processo 

os encéfalos foram congelados em isopentano resfriado com gelo seco e mantidos em 

freezer -80 ºC até serem seccionados. 

 

3.6  Coloração de Nissl 
 

Os encéfalos foram seccionados em criostato com espessura de 40 µm. As 

secções foram fixadas em lâminas gelatinizadas e ficaram secando por 24 horas em 

estufa a 40 ºC. As secções foram coradas no método de Violeta de Cresil para facilitar a 

visualização dos corpúsculos de Nissl dos corpos de neurônios e assim possibilitar a 

contagem das células na região hipocampal. O processo de coloração consistiu em 

imergir as secções primeiramente em duas soluções de Xilol. Em seguida foram 
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submersas numa sequência decrescente de soluções alcoólicas (100%, 100%, 95%, 70%, 

50%), água destilada, por 2 minutos em cada solução, para reidratação. Posteriormente 

foi imersa no corante Violeta de Cresil por 4 minutos e logo depois as secções foram 

imersas em água destilada por 30 segundos e começou o processo de desidratação 

primeiramente com álcool 50% e 70% por 30 segundos cada, e submetidas ao processo 

de diferenciação com álcool 70% com 1% de ácido acético por 5 segundos. Após essa 

etapa as secções foram desidratadas com álcool 95%, álcool 100%, e diafanizadas com 

xilol, por 1 minuto em cada solução. Em seguida as lâminas foram montadas com 

permount e lamínulas. 

3.7  Quantificação estereológica de densidade de células no hipocampo  
 

A quantificação estereológica das células hipocampais foi realizada com o 

software Stereo Investigator versão 10, a análise quantitativa estereológica foi realizada 

nas dependências do Departamento de Anatomia no ICB-USP em colaboração com o 

Professor Doutor Jackson Cioni Bittencourt. 

Foram utilizadas 4 secções por animal, n=4/grupo, foi analisada uma secção a 

cada 320 µm, unilateralmente no hipocampo. A primeira secção hipocampal utilizada 

foi corresponde à coordenada esteriológica interaural 6.60 mm, bregma -2.40 mm, onde 

ocorre a divisão da camada granular do giro denteado (PAXINOS & WATSON, 1997). 

As secções foram coradas com violeta de cresil, permitindo a delimitação das estruturas 

em microscópio óptico acoplado a sistema de estereologia constituído por uma platina 

motorizada (LudlElectronicProducts, Hawthorne, NY), câmera para captura (Nikon 

Instruments Inc., Melville, NY) e o software StereoInvestigator (MBF Biosciences, 

Williston, VT). Para a delimitação das estruturas hipocampais foi utilizada a objetiva de 

4x. A delimitação das regiões CA1, CA3 e GD, foi realizada de forma a padronizar as 
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regiões nos diferentes níveis ao longo do eixo rostro-caudal. Os critérios utilizados para 

sub-divisões do hipocampo se basearam nas seguintes características anatômicas: a 

fissura hipocampal separa o GD de CA1, além disso os corpos celulares das células 

granulares de GD tem diâmetro aproximadamente de 7 µm (CLAIBORNE et al, 1986). 

Os corpos celulares das células piramidais se diferenciam em CA1 e CA3 medindo de 

40 a 60 µm em CA3, enquanto que em CA1 medem de 20 a 40 µm. A camada 

molecular do CA contém os dentritos apicais das células piramidais, sendo em CA3 

mais espessos e curtos que em CA1 (TAUPIN, 2007). Desta forma, a região delimitada 

como CA3 englobou também CA2 e CA4 (Figura 4).  

 

Figura 4 – Fotomicroscopia de campo claro de corte coronal do encéfalo de rato (3 meses) com 
representação das delimitações no hipocampo para realização da análise estereológica das regiões CA1 
(linha azul), CA3 (linha verde), GD (linha vermelha), em secção processada por técnica coloração de 
Nissl. Aumento de 4 x. Barra 500 µm.  

 

Após definida a área de interesse, foi realizado estudo-piloto para determinação 

do tamanho do “grid size”, quantidade e tamanho das “counting frames” de acordo com 

a idade do animal e tamanho da estrutura, tendo em mente atingir um valor de 

coeficiente de erro de Gundersen (m=1) menor que 0,10. Os mesmos parâmetros foram 
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mantidos em todas as regiões e ao longo das secções no eixo rostro-caudal (Tabela 1). A 

contagem foi realizada com o recurso “Optical Fractionator” do software, tendo sido 

utilizada a focalização do nucléolo.  

 

Tabela 1. Parâmetros utilizados para a estimativa estereológica das células marcadas na 
coloração de Nissl no hipocampo de ratos *.  

Parâmetros/grupo Jovem Idoso 

Counting Frame Area (XY) (µm²) 1,6 1,6 

Disector Height (Z) (µm) 10 10 

Guard Zone Distance (µm) 01 01 

Counting Frame Width (X) (µm) 40 40 

Counting Frame Height (Y) (µm) 40 40 

Sampling Grid (X) (µm) 245 245 

Sampling Grid (Y) (µm) 136 136 

Section Evaluation Interval  8 8 

*Tabela mostrando os parâmetros utilizados para a estimativa estereológica utilizando o recurso “Optical 
Fractionator” do software Stereo Investigator, versão 10. Tais parâmetros foram identificados almejando-
se obter coeficientes de erro de Gundersen (m=1) menores que 0,10. 

 

Devido à característica da marcação de células na coloração de Nissl em 

diferentes tonalidades, foi padronizado a faixa de intensidade mínima de coloração a ser 

considerada na contagem, intensidade de azul claro não foram consideradas na 

contagem, como indicado na Figura 5.  
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Figura 5 – Fotomicroscopia de campo claro de corte coronal do encéfalo de rato (3 meses) da região CA3. 
Representação das células que foram contabilizadas indicadas pelas setas pretas e de células não 
contabilizadas indicadas pelas células brancas. Aumento de 40x. Barra 100 µm. 

 

3.8 Análise dos resultados 
 

Para fins de análise do desempenho no teste de memória operacional foram 

incluídas as sessões 6 a 10 com ITI10, 11 a 15 com ITI30, e 16 a 20 com ITI60. A 

exclusão das 5 sessões iniciais da análise almejou analisar o desempenho dos animais 

numa fase já mais estável do desempenho, depois que a tarefa já havia sido adquirida, 

proporcionando assim uma comparação mais fidedigna do impacto do aumento do ITI 

sobre o desempenho dos animais. Para facilitar a visualização dos resultados, foram 

calculadas médias por tentativa, em função do ITI.  

Os resultados do teste de memória operacional espacial e do teste da plataforma 

visível no LAM foram analisadas utilizando ANOVAs para medidas repetidas 

(doravante chamada simplesmente ANOVA), com grupos como fatores entre sujeitos e 
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ITI e tentativas como fatores intra-sujeito. O teste de Tukey-Kramer foi utilizado como 

teste post-hoc.  

Os resultados obtidos no LCE foram analisados utilizando uma ANOVA para 

medidas repetidas, com grupo como fator entre-sujeitos e sessões como fatores intra-

sujeito. O teste de Fisher foi utilizado como teste post-hoc.  

Os resultados do TCA foram analisados utilizando uma ANOVA para medidas 

repetidas com grupo como fatores entre-sujeitos e blocos e sessões como fatores intra-

sujeitos e o teste de Fisher foi utilizado como teste post-hoc.  

As estimativas estereológicas do número de células nas diferentes regiões 

hipocampais foram submetidas ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk e, 

posteriormente, a análise não-paramétrica de Kruskal-Wallis. 

Em todas as análises estatísticas considerou-se haver diferença significativa 

quando os P-valores foram menores que 0,05. 

 

4. RESULTADOS 
 

4.1  Labirinto aquático de Morris 
 

 Memória operacional espacial 
 

Os resultados são apresentados na Figura 6.  

Em relação a latência (Figura 6A), a ANOVA revelou efeitos significativos 

envolvendo os fatores Grupo, ITI e Tentativa (Tabela 2). Isto é, os animais jovens 

consomem menos tempo para encontrar a plataforma em relação aos animais idosos. 
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Embora ambos os grupos apresentem melhora de desempenho ao longo das tentativas 

(Figura 6), houve interação significante entre Grupo e ITI (Tabela 2), indicando que a 

melhora exibida pelo grupo jovem ao longo do treinamento com diferentes ITIs foi mais 

acelerada em relação aos animais idosos. Note ainda que os animais idosos também 

exibem melhora de desempenho nos diferentes ITIs, indicando que mesmo havendo um 

aumento da dificuldade da tarefa pelo aumento do tempo crítico durante o qual a 

informação sobre a localização da plataforma deve ser mantida na memória operacional, 

os animais melhoraram seu desempenho ao longo das sessões de treino. No conjunto, 

esses resultados refletem que a aquisição da tarefa, embora mais lenta nos animais 

idosos, ocorre se houver quantidade suficiente de treinamento.  

Em relação ao percurso (Figura 6B), a ANOVA revelou diferenças significativas 

envolvendo os fatores Grupo, ITI e Tentativa (Tabela 2). Os animais jovens apresentam 

percursos menores, portanto mais eficientes, para encontrar a plataforma em relação aos 

animais idosos. Ambos os grupos exibiram melhora de desempenho ao longo das 

tentativas, apresentando trajetos menores para encontrar a plataforma (Figura 6B), efeito 

também observado nos diferentes ITIs, apesar do seu aumento (Tabela 2). Assim como 

na latência, o percurso também revelou interações significantes envolvendo os fatores 

Grupo e ITI (Tabela 2). De fato, a Figura 6B denota que a melhora de desempenho foi 

mais rápida nos animais jovens do que nos idosos. O teste post-hoc confirmou a 

existência de diferença significativa entre os grupos jovens e idosos. 
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Figura 6. Médias (+ E.P.M.) da latência expressa em segundos (A) e dos trajetos expressos em 
centímetros (B), em função das três tentativas, considerados os blocos de 5 sessões nos ITI 10, 30 e 60 
para os grupos jovem e idoso na tarefa de memória operacional espacial. 
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Tabela 2. Resultados da ANOVA para medidas repetidas e respectivos p-valores, envolvendo os 
parâmetros coligidos no labirinto aquático de Morris, versão que requer memória operacional, para os 
animais jovens e idosos. 

Variáveis Grupo ITI Tentativa 
Latência F(1,732)=43,10; p < 0,05 F(2,732)=5,41; p < 0,05 F(2,732)= 42,80; p < 0,05 

Percurso F(1,732)=10,17; p < 0,05 F(3,980)=4,33; p < 0,05 F(2,732)= 41,71; p < 0,05 

Velocidade F(1,732)=407,43; p < 0,05 F(3,980)=1,56; p = 0,20 F(2,732)= 12,20; p < 0,05 
%FQCant* F(1,781)=0,07; p = 0,78 F(2,781)=0,39; p = 0,67 F(2,781)= 5,83; p < 0,05 
%TQCant* F(1,781)=0,45; p = 0,50 F(2,781)=0,02; p = 0,97 F(2,781)=4,46; p < 0,05 
%FCCant* F(1,781)=2,01; p = 0,15 F(2,781)=1,09; p = 0,33 F(2,781)=18,10; p < 0,05 
%TCCant* F(1,781)=1,72; p = 0,18 F(2,781)=1,04; p = 0,35 F(2,781)=21,19; p < 0,05 

Interações 
 Grupo x ITI Grupo x Tentativa ITI x Tentativa Gr x ITI x Tent 

Latência F(2,732)=6,85; p < 0,05 F(2,732)  = 1,94; p = 0,14 F(4,732) = 1,90; p = 0,10 F(4,732)= 0,69; p = 0,59 

Percurso F(2,732)=8,62; p < 0,05 F(2,732)= 2,23; p = 0,10 F(4,732)=2,33; p = 0,054 F(4,732)= 0,67; p = 0,60 

Velocidade F(2,732)=0,89; p = 0,40 F(2,732)=0,92; p = 0,39 F(4,732)=1,91; p = 0,10 F(4,732)= 1,90; p = 0,10 

%FQCant* F(2,781)=0,42; p = 0,65 F(2,781)=0,47; p = 0,62 F(4,781)=0,08; p = 0,98 F(4,781)=0,14; p = 0,96 

%TQCant* F(2,781)=2,24; p = 0,10 F(2,781)=0,45; p = 0,63 F(4,781)=0,39; p = 0,80 F(4,781)=0,85; p = 0,48 

%FCCant* F(2,781)=0,53; p = 0,58 F(2,781)=2,73; p = 0,06 F(4781)=1,05; p = 0,37 F(4,781)=1,07; p = 0,36 

%TCCant* F(2,781)=0,03; p = 0,96 F(2,781)=1,54; p = 0,21 F(4,781)=0,42; p = 0,78 F(4,781)=1,17; p = 0,31 

* %FQCant = percentagem de entradas no quadrante onde estava a plataforma no dia anterior. %TQCant 
= percentagem de tempo de permanência no quadrante onde estava a plataforma no dia anterior. %FCC = 
percentagem de entradas no contador critico do dia anterior. %TCC = percentagem de tempo de 
permanência no contador crítico do dia anterior. 

 

Em relação à velocidade média de nado (Figura 7), a ANOVA revelou efeito 

significativo para os fatores principais Grupo, e Tentativa (Tabela 2). Como esperado, 

os animais jovens apresentam velocidade de nado maiores do que os animais idosos em 

todas as fases do teste (Figura 7). A velocidade média de nado aumenta a medida que a 

quantidade de treino aumenta (o que, neste experimento, ocorre em paralelo ao aumento 

do ITI) e também ao longo das tentativas em ambos os grupos, com o grupo jovem 

chegando a um platô de desempenho nas últimas sessões. 
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 Figura 7. Médias (+ E.P.M.) da velocidade média de nado, expressa em centímetros por segundo, em 
função das três tentativas, organizadas em Blocos de 5 sessões, nos ITI 10, 30 e 60 para os grupos jovem 
e idoso na tarefa de memória operacional. ANOVA com teste post hoc Tukey-Kramer (n= 8 por grupo). 

 

As medidas da frequência e tempo de permanência no quadrante (Figura 8) e 

contador (Figura 9) críticos do dia anterior, isto é, o quadrante e o contador onde a 

plataforma foi apresentada na sessão do dia anterior, foram incluídas a fim de avaliar a 

memória sobre a localização da plataforma 24h depois, e a flexibilidade 

comportamental do animal em deixar de realizar a busca do local onde a plataforma 

estava previamente e buscar a nova localização. Não houve efeitos significantes em 

relação aos fatores Grupo e ITI (ver Tabela 2). Porém, como esperado, houve efeito 

significativo em relação a Tentativa. Como o esperado os animais permanecem mais 

tempo e entram mais nas áreas do quadrante e contador crítico onde a plataforma se 

encontrava no dia anterior, na primeira tentativa de cada sessão. No entanto, com a 

repetição das tentativas os animais deixam de buscar pela plataforma nesse local e para 

a procura-la em outros setores do labirinto. 

Esses resultados refletem que os animais jovens e idosos se recordam da 

localização da plataforma no dia anterior, demostrado pela preferência da exploração 
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com maior número de entradas e maior tempo de permanência no quadrante e no 

contador crítico do dia anterior na primeira tentativa em todos os ITI. A medida que a 

plataforma não é encontrada nesse local, os animais abandonam essa estratégia de busca 

e passam a procurar em outros locais, indicando uma mudança flexível do 

comportamento. 

 

Figura 8. Médias (+ E.P.M.) da percentagem frequência de entradas no contador crítico do dia anterior 
(A) e percentagem do tempo de permanência no contador crítico do dia anterior (B), em função das três 
tentativas, considerados os blocos de 5 sessões nos ITI 10, 30 e 60 para os grupos jovem e idoso na tarefa 
de memória operacional espacial. 
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Figura 9. Médias (+ E.P.M.) da percentagem frequência de entradas no quadrante crítico do dia anterior 
(A) e percentagem do tempo de permanência no quadraqnte crítico do dia anterior (B), em função das três 
tentativas, considerados os blocos de 5 sessões nos ITI 10, 30 e 60 para os grupos jovem e idoso na tarefa 
de memória operacional espacial. 

 

Tarefa com plataforma visível 
 

Os resultados são apresentados na Figura 10. 

Em relação a latência (Figura 10A), a ANOVA revelou efeitos significativos dos 

fatores Grupo e ITI, mas não do fator Tentativa (Tabela 3). Como esperado, os animais 

jovens apresentaram menores tempos para encontrar a plataforma visível que os animais 

idosos. A ANOVA revelou também interação significante envolvendo Grupo e ITI. De 
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fato, ambos o grupo idoso apresenta melhora de desempenho ao longo dos ITIs (Figura 

10A), refletindo sua melhora ao longo do treinamento repetitivo na tarefa, apesar do 

aumento do intervalo de tempo entre as tentativas. O Grupo jovem já apresenta um 

desempenho ótimo desde o ínicio da tarefa. 

 

Figura 10. Médias (+ E.P.M.) da latência expressa em segundos (A) e dos trajetos expressos em 
centímetros (B), em função das três tentativas, considerados os blocos de 5 sessões nos ITI 10, 30 e 60 
para os grupos jovem e idoso na tarefa com a plataforma visível. 
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Tabela 3. Resultados da ANOVA para medidas repetidas e p-valores correspondentes, envolvendo os 
parâmetros coligidos no labirinto aquático de Morris, versão de plataforma visível, para os animais jovens 
e idosos. 

Variáveis Grupo ITI Tentativa 
Latência F(1,667)=77,96; p < 0,05 F(2,667)=5,54; p < 0,05 F(2,667) = 1,42; p = 0,24 

Percurso F(1,667)=66,36; p < 0,05 F(2,667)=5,32; p < 0,05 F(2,667)= 0,92; p = 0,39 

Velocidade F(1,667) = 251,03; p < 0,05 F(2,667)=7,05; p < 0,05 F(2,667)= 0,90; p = 0,40 
Interações 

 Grupo x ITI Grupo x Tentativa ITI x Tentativa Gr x ITI x Tent 

Latência F(2,667)=3,48; p < 0,05 F(2,667) = 2,37; p = 0,09 F(4,667) = 0,34; p = 0,84 F(4,667) = 0,12; p = 0,97 

Percurso F(2,667) =3,08; p < 0,05 F(2,667)= 1,65; p = 0,19 F(4,667)=0,24; p=0,91 F(4,667)= 0,04; p = 0,99 

Velocidade F(2,667)=0,16; p = 0,85 F(2,667)=2,00; p = 0,13 F(4,667)=2,62; p < 0,05 F(4,667)= 0,39; p = 0,81 

 

Em relação ao percurso, a ANOVA revelou efeitos significativos de Grupo e ITI, 

mas não de Tentativa (Tabela 3), e revelou ainda interações significantes envolvendo os 

fatores Grupo e ITI (Tabela 3). Os animais jovens apresentam percursos menores para 

encontrar a plataforma em relação aos animais idosos (Figura 10B). Ambos os grupos 

melhoram progressivamente ao longo das sessões, mas não das tentativas, apresentando 

trajetos menores para encontrar a plataforma (Figura 10B).  

Cabe ressaltar, neste contexto, que a localização da plataforma mudava a cada 

tentativa. Congruentemente, não foram observados efeitos de melhora de desmpenho ao 

longo das tentativas, pois a plataforma visível se encontrava numa nova localização a 

cada tentativa.  

No conjunto esses resultados refletem que os animais idosos são mais lentos 

para encontrarem a plataforma e melhoram seu desempenho ao longo das sessões de 

treino (refletidos aqui numa melhora de desempenho ao longo dos ITIs). 

Em relação à velocidade do nado (Figura 11), a ANOVA revelou efeito 

significativo em relação aos fatores Grupo e ITI (ver Tabela 3). Também ocorreu 

interação significativa entre ITI e Tentativa. Como esperado, os animais jovens 

apresentaram velocidade de nado maior do que os animais idosos. A velocidade de nado 

tende a aumentar ao longo das sessões de treino em ambos os grupos, o que ocorre nos 
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ITI10 e 30, porém no ITI60 ocorre uma redução da velocidade de nado ao longo das 

tentativas, principalmente no grupo idoso, podendo estar relacionado a fatores 

motivacionais, já que o tempo e o comprimento do trajeto não se alteram no ITI60. 

 

Figura 11. Médias (+ E.P.M.) da velocidade média de nado, expressa em centímetros por segundo, em 
função de três tentativas divididas nos ITI 10,30 e 60 para os grupos jovem e idoso na tarefa com a 
plataforma visível. ANOVA com teste post hoc Tukey-Kramer (n= 8 por grupo). 

 

4.2 Teste e re-teste no Labirinto em cruz elevado 
 

O desempenho dos animais idosos (I) e jovens (J) previamente expostos ao 

treinamento na tarefa que requer memória operacional espacial (E) ou na tarefa 

envolvendo pista visual (V) sobre o desempenho no labirinto em cruz elevado é 

apresentado na Figura 12. 

Quanto a percentagem de tempo de permanência nos braços abertos, a ANOVA 

revelou efeitos significantes em relação aos fatores Grupo [F(3,56) = 3,68; p < 0,05] e 

Sessão [F(1,56) = 24,75; p < 0,05]. A ANOVA revelou ainda ausência de interação 

significante envolvendo Grupo e Sessão [F(3,56) = 2,26; p = 0,09]. 
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Na primeira sessão de teste, não houve diferenças significantes entre os grupos 

de animais jovens. No entanto, segundo teste post hoc de Fisher, os animais idosos 

apresentaram diferença significativa nesta sessão, sendo que o grupo IE apresentou 

maior percentagem de tempo nos braços abertos (p < 0,05), denotando um 

comportamento menos ansioso quando comparado ao dos animais idosos previamente 

expostos ao treinamento com a plataforma visível no labirinto aquático (Grupo IV).  

Em relação à segunda sessão de testes, os grupos idosos, exibiram redução da 

percentagem de tempo de entrada nos braços abertos, indicando que além da ansiedade 

natural ao ambiente aberto e elevado, os animais se recordam da experiência aversiva 

neste aparelho durante a primeira tentativa, refletindo-se num aumento da esquiva aos 

braços abertos. Os animais jovens não exibem uma redução significativa da 

percentagem de tempo de permanência nos braços abertos. 

Durante a segunda sessão os animais idosos de ambos os grupos diferenciaram 

significativamente dos seus controles jovens, ficando menos tempo nos braços abertos. 

 

Figura 12. Média (+E.P.M.) da percentagem do tempo de permanência nos braços abertos nas sessões 1 e 
2 no teste do labirinto em cruz elevado. * indica diferenças entre grupos. # indica diferença significativa 
entre as sessões. 
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Em relação à percentagem de entradas nos braços abertos (Figura 13), a 

ANOVA revelou ausência de efeito significante em relação ao fator Grupo [F(3,56) = 

1,36; p = 0,26], mas diferenças significativas em relação a Sessões [F(1,56) = 26,06; p < 

0,05] e também em relação à interação envolvendo Grupo e Sessões [F(3,56) = 3,71; p < 

0,05]. 

Como ilustrado pela Figura 13, os grupos JV, IV, e IE exibiram redução na 

percentagem de entradas nos braços abertos na segunda tentativa em relação à primeira, 

indicando, novamente, sua maior esquiva em relação aos braços abertos na segunda 

sessão, denotando que se recordam dessa experiência aversiva. A uma tendência maior a 

essa esquiva por parte dos animais idosos. 

 

Figura 13. Média (+E.P.M.) da percentagem de entradas nos braços abertos nas sessões 1 e 2 no teste do 
labirinto em cruz elevado.* diferença significativa entre grupos; # diferença significativa entre sessões. 
Anova com teste de Fisher (p < 0,05) (n=8 por grupo). 

 

A percentagem de tempo e percentagem de entradas nos braços abertos refletem, 

inversamente, a ansiedade. Há uma diferença significativa na percentagem de tempo, 

mas não na percentagem de entradas nos braços abertos entre os grupos IE e IV. Porém 
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na medida de percentagem de entradas o grupo IE se diferencia do seu controle JE, com 

maior percentagem de entradas, e o mesmo não acontece ao grupo IV, que não se 

diferencia do seu controle JV. No conjunto, os resultados revelam que os animais idosos 

que passaram pelo treinamento na tarefa de memória operacional apresentam 

comportamento menos ansioso em comparação aos animais idosos que passaram pelo 

treinamento com a plataforma visível.  

O número de entradas nos braços fechados (Figura 14) é considerada uma 

medida clássica de atividade locomotora no labirinto em cruz elevado. A ANOVA 

revelou efeito significante em relação aos fatores principais Grupo [F(3,56) = 4,35; p < 

0,05] e Sessão [F(3,56) = 6,88; p < 0,05], mas não em relação a interação entre Grupo e 

Sessão [F(3,56) = 0,40; p = 0,74]. O teste post-hoc de Fisher revelou uma diminuição 

significativa do número de entradas nos braços fechados pelos animais do grupo IE em 

comparação a JE, revelando uma menor atividade locomotora nos animais idosos. 

 

Figura 14. Média (+E.P.M.) de entradas no braço fechado na sessão 1 e 2 no teste do labirinto em cruz 
elevado. * diferença significativa entre grupos; # diferença significativa entre sessões. Anova com teste 
de Fisher (p < 0,05) (n=8 por grupo). 

 

O tempo de permanência na extremidade do braço fechado na sessão 1 (Figura 
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15), é usualmente tomada como comportamento de evitação de conflito, pois o animal 

hesita em deixar uma área mais protegida do labirinto (ROY & CHAPILLON, 2004), 

fazendo parte do repertório de comportamentos de defesa em roedores (BLANCHARD 

et al., 1993). Esse parâmetro apresentou efeito significante em relação ao fator principal 

Grupo [F(3,28) = 4,07; p < 0,05], com os animais idosos do grupo IV apresentando 

escores significantemente maiores em relação ao seu respectivo controle JV. Essa 

diferença não ocorre entre os grupos IE e JE. Depreende-se, assim, que os animais 

idosos expostos ao treinamento na versão espacial do labirinto aquático de Morris 

exibem resultados mais próximos aos jovens treinados na mesma condição em relação 

aos animais idosos treinados na versão visual do LAM. 

 

Figura 15. Média (+E.P.M.) tempo de permanência na extremidade do braço fechado na sessão 1 do teste 
no labirinto em cruz elevado. * diferença significativa entre grupos. ANOVA complementado pelo teste 
de Fisher (p < 0,05) (n=8 por grupo). 

 

Em relação ao tempo despendido no quadrado central, classicamente 

considerado um comportamento de avaliação de risco, a ANOVA revelou ausência de 

diferenças significantes em relação aos fatores principais Grupo [F(3,56) = 1,53; p = 0,21] 
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e Sessão [F(1,56) = 0,30; p = 0,58] e também ausência de efeito significante na interação 

envolvendo Grupo e Sessão [F(3,56) = 0,38; p = 0,76]. 

 

4.3  Teste de Campo Aberto 
 

Os comportamentos de locomoção, cheirar (sniffing) e levantar-se nas patas 

posteriores (rearing), foram medidos em função do tempo de execução e somados como 

medidas de atividade exploratória. Foram analisados considerando 5 blocos de um 

minuto cada em cada sessão, ao longo de duas sessões. Similarmente, foram analisados 

os comportamentos de autolimpeza (grooming), coçar e inatividade (este último 

usualmente incluindo comportamentos de congelamento, imobilidade e sono) (NAHAS, 

1999). 

Os resultados obtidos no TCA são apresentados na Figura 16.  

Em relação à atividade exploratória (Figura 16A), a ANOVA revelou diferenças 

significantes em relação aos fatores principais Grupo [F(3,280) = 10,95; p < 0,05] e 

Blocos [F(4,280) = 4,50; p < 0,05], mas não Sessão [F(1,280) = 0,42; p = 0,51]. A ANOVA 

revelou ainda interação significante envolvendo os fatores Grupo e Bloco [F(12,280) = 

2,76; p < 0,05]. Os resultados sugerem que os animais idosos expostos previamente ao 

treinamento na tarefa de memória operacional espacial (Grupo IE), exibem maior 

atividade exploratória em relação aos animais idosos expostos ao treinamento com a 

plataforma visível (IV), indicando que esse tipo de treinamento altera seu desempenho. 

Em relação a atividade locomotora (Figura 16B), a ANOVA revelou diferenças 

significantes em relação aos fatores principais Grupo [F(3,280) = 12,61; p < 0,05], Sessão 

[F(1,280) = 37,44; p < 0,05] e Blocos [F(4,280) = 43,16; p < 0,05]. A ANOVA revelou ainda 



41 
 

 
 

interações significantes envolvendo Grupo e Bloco [F(12,280) = 1,88; p < 0,05] e Sessão e 

Bloco [F(4,280) = 6,12; p < 0,05]. Observe-se na Figura 16B que ocorre diferença 

significativa entre IV e os demais grupos no quinto Bloco, novamente com os animais 

IE exibindo maior locomoção em relação aos animais IV. Interessantemente, não houve 

diferença significante entre os escores dos animais IE em relação aos animais jovens. 

Em relação ao comportamento de cheirar (Figura 16C), a ANOVA revelou 

ausência de diferenças significantes para o fator principal Grupo [F(3,280) = 2,14; p = 

0,09], mas revelou diferença significante para os fatores principais Sessão [F(1,280) = 

23,93; p < 0,05] e Blocos [F(4,280) = 5,08; p < 0,05]. A ANOVA revelou ainda ausência 

de efeitos significantes em relação a esse parâmetro, exceto pelo bloco 5 da sessão 1 em 

que o grupo IV apresentou uma diminuição na expressão do comportamento de cheirar 

em relação aos outros grupos. 

Em relação ao tempo despendido no comportamento de levantar-se apoiado nas 

patas posteriores (Figura 16D) a ANOVA revelou ausência de diferenças significantes 

para os fatores principais Grupo [F(3,280) = 1,34; p = 0,26] e Bloco [F(4,280) = 1,23; p = 

0,29], mas revelou diferença significativa para o fator Sessão [F(1,280) = 17,51; p < 0,05]. 

Houve ainda interação significante entre os fatores Grupo e Bloco [F(12,280) = 2,26; p < 

0,05]. 
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Figura 16. Média (± E.P.M.) do tempo despendido em atividades exploratórias (A), na locomoção (B), 
no comportamento de cheirar (C) e no de levantar-se sob as patas posteriores (D) divididos em 5 blocos 
de 1 minuto cada, ao longo de duas sessões. Anova para medidas repetidas com teste post-hoc de Fisher 
(n=8 por grupo). 

 

 A arena foi dividida em quadrados virtuais para realização da medida de 

atividade locomotora dos animais, sendo contabilizado cada vez que o animal cruzava 

por um dos quadrados ao longo de toda a sessão (Figura 17). Em relação a esse escore, a 

ANOVA revelou um efeito significante do fator principal Grupo [F(3,56) = 5,89; p <0,05], 

com os grupos de animais jovens se locomovendo mais no total que os grupos idosos. 

Houve também um efeito significante em relação ao fator  Sessão [F(3,56) = 15,84; p 

<0,05]. Como ilustrado na Figura 17, todos os grupos se locomoveram mais na sessão 1 

em relação a sessão 2, denotando que os animais se recordam do ambiente. Não ocorreu 

interação entre os fatores [F(3,56) = 0,45; p = 0,71]. 

JV 

JE 

IV 

IE 
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Figura 17. Média (+E.P.M.) do número de cruzamentos nos quadrados da arena em duas sessões no teste 
de campo aberto. # diferença significativa entre sessões 1 e 2; * JV é significativamente diferente de IV; 
** JE é significativamente diferente de IE. Anova para medidas repetidas com teste post-hoc de Fisher (p 
< 0,05) (n=8 por grupo). 

 

Em relação ao comportamento de levanta-se nas patas posteriores (Figura 18), a 

ANOVA revelou ausência de diferença significante para o fator Grupos [F(3,56) = 2,52; p 

= 0,06], mas revelou diferença significante para Sessões [F(1,56) = 39,82; p < 0,05]. Não 

houve interações significativas. Esse comportamento é classicamente associado ao nível 

de excitabilidade e é um índice de atividade (WALSH & CUMMINS, 1976). Portanto, 

não há uma diferença significativa da excitabilidade e da atividade desses animais nos 

diferentes grupos. Observa-se, porém, escores menores na sessão 2 em relação a sessão 

1, sugerindo, novamente, que os animais exibem habituação a exposição ao ambiente. 
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Figura 18. Média (+E.P.M.) do número de ocorrência do comportamento de levantar-se apoiado sobre as 
patas posteriores em duas sessões no teste de campo aberto. # diferença significativa sessões. Anova para 
medidas repetidas com teste post-hoc de Fisher (p < 0,05) (n=8 por grupo). 

 

Em relação ao tempo despendido no comportamento de autolimpeza (Figura19A) 

a ANOVA revelou diferenças significantes para o fator Grupo [F(3,56) = 12,99; p < 0,05] 

e para Sessões [F(1,56) = 19,13; p < 0,05] e também revelou interação significativa entre 

os fatores Grupo e Sessões [F(3,56) = 3,01; p < 0,05].  

Em relação a frequência do comportamento de autolimpeza (Figura 19B) a 

ANOVA revelou diferenças significantes para os fatores Grupo [F(3,56) = 4,01; p < 0,05] 

e Sessões [F(1,56) = 10,68; p < 0,05], e ausência de interações significantes em relação a 

esses fatores. A autolimpeza é considerada um índice de adaptação comportamental em 

uma situação de estresse (KAMETANI, 1988). Na primeira sessão, o tempo de 

dispensado no comportamento de autolimpeza foi maior nos indivíduos do grupo IV e 

IE em comparação aos seus controles jovens, JV e JE. Além disso, o grupo IV passou 

mais tempo que o grupo IE realizando a autolimpeza. Portanto, o treinamento na tarefa 

que requer memória operacional espacial proporcionou uma mudança comportamental 
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nos animais idosos do grupo IE, em direção a diminuir comportamentos relacionados ao 

estresse a um ambiente novo. 

Os compartamentos de coçar e parado não paresentaram diferenças significativas. 

 

Figura 19. Média (+E.P.M.) do tempo dispensado na autolimpeza (A) e número de comportamento de 
autolimpeza (B) em duas sessões no teste de campo aberto. ** diferença significativa entre sessões 1 e 2; 
* IV é significativamente diferente de IE e JV; # IE é significativamente diferente de IV e JE; $ IE é 
significativamente diferente de JE. Anova para medidas repetidas com teste post-hoc de Fisher (p < 0,05) 
(n=8 por grupo). 
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4.4  Quantificação de densidade células no hipocampo 
 

Encéfalos de animais incluídos no estudo foram submetidos a seccionamento e 

colocação de Nissl para quantificar estereologicamente a quantidade de neurônios 

(Figura 20). A densidade de células nas regiões CA1, CA3 e GD foi expressa em células 

por milímetro cúbico (mm3) com volume estimado por meio do princípio de Cavalieri.  

 Primeiramente foi realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, para 

verificar a distribuição do conjunto de dados, para cada uma das regiões. Para 

hipocampo total o valor de [W = 0,91; p = 0,13], para CA1 [W = 0,96; p = 0,66], para 

CA3 [W = 0,97; p = 0,95] e para GD [W = 0,95; p = 0,50]. Dada a natureza dos dados, 

optou-se por realizar uma análise de variância não paramétrica, i.e., o teste de Kruskal-

Wallis, complementado pelo teste de comparações múltiplas, envolvendo o número de 

células marcadas, por milímetro cúbico (mm3). Não houve diferenças significantes para 

qualquer das regiões analisadas, incluindo hipocampo total [H(3,n=16) = 2,86; 0,41], 

CA1 [H(3,n=16) = 2,13; 0,54], CA3 [H(3,n=16) = 1,03; 0,79], e GD [H(3,n=16) = 4,69; 

0,19].  Portanto, a densidade volumétrica estimada de neurônios em animais jovens e 

idosos são equivalentes, indicando que o treinamento na tarefa que requer memória 

operacional espacial, na tarefa envolvendo navegação para uma pista visual, não altera a 

quantidade de neurônios nas regiões investigadas. 
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Figura 20. Densidade volumétrica estimada de células (células/mm3) no hipocampo total (A), sub-campo 
CA1 (B), sub-campo CA3 (C) e Giro denteado (GD) (n = 4 por grupo). Atenção a diferença de escala nos 
gráficos. 

 

5. DISCUSSÃO 
 

 

Labirirnto Aquático de Morris 

 

Os resultados do presente estudo revelam que animais idosos exibem, em 

relação a animais jovens, como esperado, prejuízo da memória operacional espacial. Os 

animais idosos apresentam uma dificuldade na aquisição da tarefa, apesar de haver uma 

melhora de desempenho ao longo das sessões, expressas pela latência e percurso. Esse 

prejuízo no grupo idoso não pode ser atribuído a comprometimentos sensoriais e 

motores, uma vez que com o treinamento repetitivo ao longo das sessões esses animais 

alcançaram níveis de desempenho semelhantes aos do grupo jovem. Interessantemente, 

mesmo a imposição de ITI maiores, que usualmente dificultam o desempenho dessa 
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tarefa, não prejudicaram o desempenho dos animais idosos. 

Esses resultados corroboram dados da literatura que indicam prejuízo na 

aquisição na versão de memória operacional espacial no LAM em ratos a partir dos 16 

meses de idade (AGGLETON et al, 1989; FRICK et al., 1995; GALLAGHNER et al., 

1993; LINDNER et al., 1992; MEANS et al., 1991; SHUKITT-HALE et al., 1998).  

Animais jovens e idosos não apresentaram diferenças em relação à flexibilidade 

comportamental e mudança de estratégia na busca pela plataforma como evidenciado 

pelos parâmetros de percentagem de frequência e tempo de permanência no quadrante e 

contador crítico do dia anterior, o que sugere uma integridade do funcionamento de sua 

memória para intervalos de tempo de 24h (BECKER et al., 1981; KYD & BILKEY, 

2003). 

Na tarefa com a plataforma visível apesar de haver uma diferença significativa 

entre os grupos nos parâmetros latência e percurso, essa diferença significativa ocorre 

somente nas primeiras sessões, nas quais os animais idosos demandam maior tempo 

para adquirir a tarefa. No entando, com o prosseguimento do treino, a taxa de 

aprendizagem torna-se semelhante a dos animais jovens, o que se revela nos ITIs de 30 

e 60 minutos. Assim, apesar da dificuldade inicial maior na aquisição da tarefa por parte 

dos animais idosos, essa aquisição acaba ocorrendo com o treinamento repetitivo, 

chegando a valores que tendem a uma assíntota que se aproxima a exibida pelos animais 

jovens. 

Componentes espaciais são usualmente mais afetados com o envelhecimento em 

tarefas de memória operacional em relação a componentes não espaciais, e.g., 

discriminação e identificação de objetos (AGGLETON et al, 1989). Esse resultado é 

congruente com relatos de que o envelhecimento afeta os componentes estruturais e 
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funcionais da formação hipocampal. Por exemplo, no hipocampo há diminuição do 

número de células no subículo e no hilo do giro denteado (WEST, 1993), funções 

celulares alteram-se como o potencial e resistência da membrana, afetando assim 

algumas características dos potenciais pós-sinápticos excitatórios (BARNES, 1979; 

BARNES et al, 1980). Essas e outras alterações podem ser responsáveis pelos prejuízos 

na execução do processamento espacial (FARRELL, 2012; KENNARD et al., 2013; 

SAMSON & BARNES, 2013), com reflexos no desempenho comportamental. 

Os dados do presente estudo revelam que o prejuízo com o envelhecimento 

ocorre principalmente na fase de aquisição em ambas as tarefas, porém com maiores 

efeitos sobre a tarefa com treinamento em memória espacial. Ao longo da aprendizagem 

com as sessões de treino mesmo animais idosos apresentam desempenho semelhantes 

ao dos animais jovens.  

A aprendizagem espacial parece estimular alterações nas estruturas hipocampais, 

com mudanças nas ligações sinápticas (MARTIN & MORRIS, 2002; NEVES et al, 

2008), sobrevivência e integração de novos neurônios à rede sináptica, mesmo em 

animais idosos (DRAPEAU et al, 2003), podendo então colaborar amenizando esses 

prejuízos causados pelo envelhecimento. 

 

Labirinto em cruz elevado 

Ratos idosos usualmente exibem maior quantidade de comportamentos que 

refletem ansiedade no teste do LCE, incluindo menor percentagem de permanência e de 

entradas nos braços abertos em comparação aos ratos jovens (FRUSSA-FILHO et al, 

1991; YAU et al, 2002).  
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O desempenho dos animais idosos no LCE após o treinamento cognitivo na 

tarefa de memória operacional espacial (grupo IE) denota menores níveis de ansiedade 

em comparação com animais idosos do grupo IV treinados numa tarefa guiada por pista 

visual em tudo similar à primeira, exceto pela demanda cognitiva envolvendo a 

memória operacional espacial. Em outras palavras, os animais do grupo IV mesmo 

tendo sido expostos aos mesmos elementos fundamentais da tarefa em aprendizagem 

espacial (i.e., foram expostos à atividade física do nado no mesmo ambiente, a 

manipulação pelo experimentador, exposição à água numa dada temperatura etc) não 

apresentaram alterações comportamentais no LCE, apresentando um padrão semelhante 

à de ratos idosos descritos na literatura. (FRUSSA-FILHO et al, 1991; YAU et al, 2002).  

Em outras palavras, o presente conjunto de resultados indica que a exposição de 

ratos idosos ao treinamento numa tarefa que demanda a função hipocampal leva a uma 

redução de comportamentos associados à ansiedade. 

Darwish et al. (2001) demostrou que estímulos prévios ao LCE podem alterar os 

comportamentos associados a ansiedade em animais idosos. Ao expor ratos idosos 

isolados a um objeto novo previamente à tarefa do LCE, esses aumentaram a 

percentagem de permanência nos braços abertos. Considera-se que a exposição a um 

objeto inanimado corresponderia a uma interação social para ratos socialmente isolados, 

resultando em um estímulo significativo para alterar os padrões de ansiedade.  

A atividade locomotora no LCE se mostrou reduzida nos grupos idosos em 

comparação aos jovens, como verificado pelo número de entradas nos braços fechados. 

Mesmo com a atividade locomotora reduzida igualmente entre os grupos IE e IV, o 

grupo IE não apresentou os mesmos padrões na exploração dos braços abertos, 

evidenciando mais uma vez o efeito da tarefa de aprendizagem dependente do 
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hipocampo sobre a ansiedade. 

Os animais IV também apresentaram um comportamento de maior hesitação, 

evitando o conflito de explorar as áreas abertas quando comparado a seu controle jovem 

permanecendo mais tempo na extremidade do braço fechado, essa diferença não ocorre 

nos grupos submetidos à tarefa espacial. A hesitação faz parte da gama de 

comportamentos de defesa expressos pelos animais no LCE (BLANCHARD et al, 1993) 

que apresentam um aumento de sua expressão com o envelhecimento (IMHOF et al, 

1993). 

Na re-exposição ao LCE todos os grupos apresentam uma redução da 

percentagem de permanência e entradas nos braços abertos, comportamento que reflete 

a recordação da aversão aos ambientes abertos adquirida na primeira sessão de teste 

(HOLMES & ROGERS, 1998; BERTOGLIO & CAROBREZ, 2000). Os animais 

idosos entram com menor frequência relativa e permanecem relativamente menos tempo 

nos braços abertos do que os animais jovens.  

Bessa et al. (2005), relatou um aumento na percentagem de tempo nos braços 

abertos do LCE durante a segunda sessão em ratos de 12 e 18 meses. Porém, o intervalo 

entre a primeira e segunda sessão neste estudo foi de 24 horas, evidenciando um 

prejuízo na memória aversiva condicionada. 

Em contraste, no presente experimento a re-exposição ao LCE foi realizada após 

um intervalo de 5 minutos entre as sessões. Os animais idosos apresentaram uma 

diminuição mais acentuada nas visitas aos braços abertos na re-exposição em 

comparação aos animais jovens. A amostra de animais estudada não apresentou déficits 

de memória acentuados, além da fase de aquisição no LAM, portanto podemos 

considerar que há uma integridade da memória de medo condicionado nos animais 
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idosos. Em humanos é relatado que não há efeitos significativos do envelhecimento sob 

o medo condicionado (LABAR et al, 2004), enquanto que os estudo em animais ainda 

são controversos (BELLEBAUM & DAUM, 2004). 

Levando em consideração que o LAM é um teste de aprendizagem que envolve 

uma motivação aversiva, que é a fuga da água, mesmo minimizando os fatores 

aversivos, a aquisição nesse ambiente é um evento estressante para os animais, o que 

pode causar efeitos no desempenho dos animais, além de ativar o eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal (GALLAGHER & BURWELL, 1989; SANDI, 1998).  

Enfatizando que o teste no LCE ocorreu apenas 15 horas após o término nos 

treinamentos no LAM. Assim, era esperado que esse ambiente estressante, resultasse 

em maiores níveis de ansiedade, em animais jovens e idosos, uma vez que o processo de 

ansiedade requer a ativação do mesmo eixo (MASON, 1975; SORAVIA et al, 2006), 

porém nossos resultados demonstram que o treinamento em memória operacional 

espacial, mesmo em um ambiente minimante aversivo, pode resultar em redução da 

linha basal da ansiedade em animais idosos.  

Considerando-se que a aprendizagem promove modificações plásticas no 

sistema nervoso, intervenções que incluem treinamento cognitivo vêm sendo utilizadas 

em humanos como tratamento e prevenção não-farmacológica para o declínio cognitivo 

associado ao envelhecimento (HERTZOQ et al., 2008; HULTSCH et al., 1999; 

MAHNCKE et al., 2006).  

O treinamento repetitivo em tarefas que requerem engajamentos cognitivos 

específicos leva a alterações não somente no desempenho daquela tarefa treinada, mas 

também pode beneficiar o desempenho de outras habilidades e tarefas (JAEGGI et al, 

2010; SCHMIEDEK et al, 2010; SCHWEIZER et al, 2011). 
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Treinamento da memória operacional espacial depende também de circuitos 

neurais que incluem a região septal (RAWLINS & OLTON 1982; THOMAS et al, 

1982), e o funcionamento do eixo septo-hipocampal também está relacionado ao 

processamento de afetividade negativa, sinalizando a valência da informação, tendo 

implicações sobre a ansiedade (GRAY & McNAUGHTON, 1983; GRAY & 

McNAUGHTON, 2000).  

Assim, modificações plásticas nessa região induzidas pelo treinamento cognitivo 

em memória operacional espacial podem ter alterado o funcionamento neural que se 

refletiram em alterações na ansiedade do animal idoso. Por exemplo, o treinamento 

cognitivo pode ter mobilizado a maior atividade neural nos ratos idosos, como 

postulado pelo modelo de compensação neural, quando ineficiências no processamento 

fazem com que o cérebro recrute mais recursos neurais para alcançar a eficiência e 

desempenho do organismo como em jovens (EYLER et al, 2011; HEUNINCKX et al, 

2008; KAMAGOE et al, 2015). Por outro lado, animais jovens não exibiram o mesmo 

padrão de resultados por já se encontrarem numa assíntota de desempenho ótimo para 

os padrões da espécie. 

 

Teste de Campo Aberto 

Em relação à habituação no TCA, observamos que grupos jovens não 

apresentaram diferenças entre si, mas os grupos idosos apresentaram diferenças 

significativas no tempo de expressão de atividade exploratória e de locomoção, 

particularmente no Bloco 5 das sessões 1 e 2. O grupo IV apresentou o padrao típico de 

um animal idoso nessa tarefa: redução no tempo das atividades exploratórias e de 

locomoção como já descrito na literatura (ROWE et al.,1998; SOFFI E et al., 1992).  
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Em contrapartida, os animais IE exibiram padrão de desempenho semelhante aos 

grupos jovens. O número de cruzamentos também mostra diferença significativa entre 

grupos jovens e idosos na sessão 1. Como o desempenho desta tarefa é usualmente 

associado ao forrageamento, admite-se que ela também envolva o funcionamento da 

formação hipocampal (SCHRÖDER et al., 1999; THIEL et al.,1998; THIEL et al.,1999). 

Ao realizar a re-exposição do animal ao mesmo ambiente com um intervalo de 

24 horas, se espera uma diminuição da atividade exploratória, o que permite inferir que 

houve formação de memórias (THIEL et al.,1998; THIEL et al.,1999). No presente 

estudo utilizamos como medida de atividade exploratória a somatória dos tempos 

dispensados nas atividades de locomoção, cheirar, e levantar-se sobre as patas 

posteriores em que não foram encontradas diferenças significativas entre as sessões. 

No entanto, ao analisarmos esses comportamentos separadamente observamos 

diferenças entre as sessões, com redução do tempo de locomoção e de levantar-se sobre 

as patas posteriores na sessão 2, e um aumento do comportamento de cheirar. 

 A locomoção e levantar-se sob as patas posteriores são comportamentos que 

refletem maior excitabilidade ao se deparar com um ambiente novo. Essa excitabilidade 

diminui quando o animal é reexposto ao ambiente refletindo, portanto, um índice de 

habituação relacionada a memória. Quanto ao comportamento de cheirar, alguns estudos 

indicam que sua análise isolada não é um parâmetro confiável para estudos de 

habituação, pois ele está associado a uma exploração com menor atividade e 

excitabilidade não específica (MARTINEK & LÁT, 1969; PRESCOTT, 1970; WALSH 

& CUMMINS, 1979). 

Em relação aos resultados envolvendo o comportamento de levantar-se sobre as 

patas posteriores, que pode nos levar a inferências sobre a formação de memória 
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(NAHAS, 1999), no presente estudo ocorreu diferença significativa entre JE e IE, como 

menor número de levantamentos realizados por IE. O tempo despendido nesse 

comportamento no bloco 5 pelos grupos IE e IV é menor em relação aos seus 

respectivos grupos jovens. O comportamento de levantar-se está associado à motivação 

e excitabilidade a exploração de novos ambientes, sendo prejudicado com o 

envelhecimento (BACKMAN et al, 2006). A comparação da primeira com a segunda 

sessão relevou, em todos os grupos, diminuição do número de vezes que os animais 

realizaram o comportamento, portanto podemos inferir que ocorreu formação de 

memória em todos os grupos. 

A reexposição ao LCE e ao TCA, que nos remetem a medidas de formação de 

memória, não revelaram prejuízos associados ao envelhecimento. Por não haver 

prejuízo acentuado associado ao envelhecimento, reduziram-se as chances de revelar 

potenciais efeitos do treinamento em tarefa que depende da memória de operacional 

espacial no desempenho cognitivo dos animais. Especulativamente, pode-se supor que 

efeitos do treinamento cognitivo sobre o desempenho da memória de longa duração 

dependa de treinamentos prolongados e intensivos, ou combinações de tipos diferentes 

de treinamentos, incluindo reabilitação cognitiva e atividade física (BAMIDIS et al., 

2014). 

 

Densidade de células no hipocampo 

As densidades de células nas regiões CA1, CA3 e GD da formação hipocampal 

nos diferentes grupos jovens e idosos não apresentaram diferenças significativas 

independentemente do tipo de treinamento a que os animais foram expostos. Em estudo 

realizado com ratos da linhagem Sprague-Dawley, envolvendo animais com 24 meses, 
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apresentaram redução significativa no volume e número de células nas três regiões 

hipocampais (BRONZETTI et al, 1991). No presente estudo utilizamos animais da 

linhagem Wistar com 18 meses de vida. É possível que nessa idade os animais ainda 

não exibam perda celular detectável do ponto de vista estatístico.  

Outra hipótese que pode ser considerada em nossos resultados é que a atividade 

física realizada pelos animais idosos tenha estimulado a proliferação de células 

hipocampais, fazendo com que não houve diferenças significativas entre jovens e idosos. 

Para confirmar tal hipótese, no entanto é necessária a realização de experimento com a 

adição de um grupo controle de não realize atividade física do nado para comparação do 

número de células hipocampais. 

 

6. CONSIDERACÕES FINAIS 
 

Os resultados do presente estudo mostram claramente que animais idosos exib 

em prejuízo na aquisição da tarefa que requer memória operacional espacial. Ratos 

idosos também apresentam maiores índices de ansiedade e menores taxas de locomoção 

quando comparados a animais jovens. 

Ademais, os resultados mostram que o treinamento cognitivo envolvendo a 

memória operacional espacial resulta em redução significativa de comportamentos que 

denotam ansiedade, além de alterar a taxa de habituação em ratos idosos.  

Por outro lado, esse treinamento não resultou em alterações detectáveis (do 

ponto de vista estatístico) na densidade de células no hipocampo, mesmo não havendo 

uma diferença significativa esperada entre animais jovens e idosos. 

Esses resultados enfatizam a vantagem de se utilizar ratos como modelo para o 
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estudo de mecanismos subjacentes à alteração das funções de memória relacionados 

com o envelhecimento. O treinamento cognitivo em tarefa que requer memória 

operacional espacial no labirinto aquático de Morris parece promissor para 

investigações sobre a natureza das modificações plásticas neurais resultantes do 

treinamento, podendo representar um modelo útil para investigações sobre a prevenção 

das perdas cognitivas associadas aos processos de envelhecimento, em associação com 

alterações nervosas.  
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